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This study attempts to discuss the relationship between
geography and the human sciences, and the positive
repercussions of this attempt to link them and then on their
progress. And the field of scientific research, and the research
aims to try to highlight the relationship between geography and
other human sciences, and confirm the role of geography in
practical life and use this relationship to serve humanitarian
issues, and To achieve the objectives of the study, the descriptive
analytical method was used, which collects information about the
subject of the research, its dimensions, backgrounds, and various
concepts in order to reach its importance. The study found the
strong relationship between geography and other social and
human sciences. . The study was divided into a series of
investigations that covered all aspects that should be addressed in
the scope of the research. In addition to a conclusion and
recommendations that include the most important conclusions,
and finally a list of sources, references and supplements. 
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امللخص:

حتاول هذه الدراسة مناقشة العالقة بني علم اجلغرافيا و العلوم اإلنسانية و ما لذلك من انعكاسات
اجيابية حماولة الربط بينهما و من مث على تقدمها ،وأتيت أمهية الدراسة يف أن هذا البحث سيكون أحد
البحوث املسامهة يف معرفة خصائص علم اجلغرافيا و متوضعه بني العلوم اإلنسانية و اضافته للمكتبة و
جمال البحث العلمي ،كما يهدف البحث إىل حماولة ابراز العالقة بني علم اجلغرافيا وغريها من العلوم
اإلنسانية ،و أتكيد دور اجلغرافيا يف احلياة العملية واستخدام هذه العالقة خلدمة القضااي اإلنسانية ،و
لتحقيق أهداف الدراسة مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي الذي يعمل على مجع املعلومات حول
موضوع البحث و أبعاده و خلفياته و خمتلف املفاهيم له وصوالً إىل أمهيته ،وتوصلت الدراسة إىل العالقة
القوية بني علم اجلغرافيا وغريها من العلوم االجتماعية و اإلنسانية .وقد قسمت الدراسة لعدة مباحث
غطت كل اجلوانب اليت جيب تناوهلا مبا يسمح به نطاق البحث .إضافة إىل خامتة و توصيات تشمل أهم
اخلالصات  ،وأخرياً قائمة املصادر و املراجع و املالحق.
الكلمات املفتاحية :اجلغرافيا ،علم اجلغرافيا ،العلوم اإلنسانية.

املقدمة:

تعد اجلغرافيا مهزة الوصل بني الظواهر الطبيعية والبشرية والعالقة القائمة بينهما حيث تعد اجلغرافيا إحدى العلوم
االجتماعية اليت تربط بني اإلنسان والبيئة منذ أقدم العصور وحىت وقتنا احلاضر ،ابإلضافة إىل ذلك تعترب من العلوم التكاملية اليت
تربط بني العلوم الطبيعية واالجتماعية حيث أن علم اجلغرافيا ذو طبيعة ونظرة مشولية ينفرد هبا اجلغرايف يف دراسة اجلغرافيا يف رؤية
احلقائق والعالقات سواء يف اإلطار الزمين أو املكاين وكذلك املفاهيم واحلقائق واملعارف املتنوعة  ،وينظر إىل عالقة اإلنسان ابلبيئة
ابلنظرة التكاملية خاصة الن كال منهما يؤثر يف األخر.
وقد تنوعت التخصصات اجلغرافية واتسع نطاق عالقتها ابلعلوم األخرى وكان التداخل كبرياً مع العلوم اإلنسانية حبيث
يظن البعض أن اجلغرافيا دخيلة على تلك العلوم وذلك لعدم وجود تعريف واضح للجغرافيا وكل ما قيل عنها كان سطحياً وال
يعطي التصور احلقيقي هلا وعليه مت تناول التعريف ابجلغرافيا يف هذا البحث كعلم جامع و انفع ،أي تضم كم كبري من املعلومات
الوصفية والكمية،الطبيعية والبشرية ،وقد مت الرتكيز على املعلومات األساسية اليت توضح ماهية اجلغرافيا وكيف تطورت وأمهيتها و
عالقتها ابلعلوم اإلنسانية و حياة اإلنسان.
 مشكلة الدراسة و أمهيتها:أتيت أمهية البحث يف اظهار قدرة أتقلم علم اجلغرافيا مع العلوم اإلنسانية و التوفيق بينها و استخدامها خلدمة القضااي
اإلنسانية ،كما تكمن أمهية البحث يف بيان معىن اجلغرافيا واستعراض عناصرها وفروعها وتطورها وأمهيتها يف حياة اإلنسان.

 3د ،.جامعة امللك خالد،

اململكة العربية السعوديةd.swida222@hotmail.com ،
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أهداف الدراسة:
إن التعريف ابجلغرافيا مل يكن واضحاً يف كثري من املؤلفات والبحوث اجلغرافية لذا مل يستطع الكثري من ذوي االختصاص
التعريف هبويتهم اجلغرافية ،و لتحقيق أهداف البحث:
 مت الرتكيز على تعريف علم اجلغرافية بشكل سهل الفهم و أوضحه.-ابراز مشولية اجلغرافيا و توضيح التشابك بينها و العلوم اإلنسانية.

حدود الدراسة :حدود موضوعية :حيث تناول املوضوع علم اجلغرافيا و عالقته ابلعلوم اإلنسانية
منهجية الدراسة :مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي الذي يعمل على مجع املعلومات حول موضوع البحث و أبعاده و خلفياته
و خمتلف املفاهيم له وصوالً إىل أمهيته.
 و يتم االعتماد يف مجع املعلومات على: - 1املصادر املكتبية :وتشمل الكتب  ،املراجع  ،الدورايت  ،الرسائل العلمية و الشبكة الدولية للنت ،ذات العالقة
مبوضوع البحث.
الدراسات السابقة :متت االستفادة من أحباث و دراسات سابقة متنوعة عربية و أجنبية ذات عالقة مبوضوع الدراسة.
خطة البحث :تنقسم الدراسة لعدة مباحث ترتيبها كاآليت:
 املبحث األول وهو املقدمة و منهجية البحث.

 املبحث الثاين :التعريف بعلم اجلغرافيا وجماالته وفروعه وأمهيته.

 املبحث الثالث :يتناول عالقة علم اجلغرافيا ابلعلوم اإلنسانية و أمهيته يف احلياة العملية و العلمية
 و أخرياً اخلامتة و قائمة املصادر و املراجع.
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تعريف و مفهوم علم اجلغرافيا:
لقد تباينت اآلراء واألفكار حول تعريف علم اجلغرافيا ،ولذلك فانه من الصعب اختيار أو صياغة تعريف واحد متفق عليه
بني العلماء واملفكرين ،ولكن من املمكن استعراض جمموعة من التعريفات هلذا العلم على النحو التايل:
ي عرف علم اجلغرافيا من خالل األدب اجلغرايف لغة على أهنا :كلمة تستمد أصلها من اللغة اإلغريقية والالتينية وهي مكونة
من  .Geographyجغرافية وتعين الوصف أي أن الكلمة تعين وصف "  ،graphyوتعين األرض " Geoمقطعني األرض
والدراسات اجلغرافية تشمل وصف الظواهر الكونية والفلكية املختلفة  ،واجملموعة الشمسية  ،وخطوط الطول ودوائر العرض ومواقع
النجوم واإلجرام السماوية األخرى (حممود.)11، 2005 ،
ويعرفه الفرا :أبهنا العلم الذي يدرس سطح األرض وغالفه اجلوي من حيث التباين والتكامل والتشابه
وحتليل العالقات املتبادلة بني خمتلف ظواهر سطح األرض من طبيعية وبشرية ومدى ارتباطه
مبواطنها(الفرا.)14:1997 ،
ويعرفه محدان :أبهنا علم الكون بكل ما مييزه من مظاهر طبيعية وبشرية واقتصادية وفلكية وإدارية وسياسة وحبار وحميطات
ومصطلحات(محدان.)67:1986 ،
ويعرفه عبابنة :أبهنا العلم الذي هتتم موضوعاته بدراسة اإلنسان والبيئة ممثلني يف التفاعل احليوي ،الذي يعيش اإلنسان فيه،
لذاهتم بعالقة اإلنسان ببيئته وأساليب تفاعله معهما وأاثر هذا التفاعل ،كما ميكن القول أهنا تدريس سطح األرض كونه مسكنا
اإلنسان يتأثر ويؤثر فيه(عبابنة.)21:2006 ،
تعريف اجلغرافيا :اصطالحاً :اجلغرافيا يف معجم الروس :وردت اجلغرافيا يف معجم الروس (ابإلجنليزية ): Larousse
أبهنا كلمة يواننية األصل مكونة من كلمتني مها جيو (ابليواننية ): géoواليت تعين األرض ،وجرايف (ابليواننية ): graphieوتعين
وصف ،وابلتايل فإن كلمة جغرافيا تعرب عن العلم الذي يصف الظواهر الطبيعية احلاصلة على سطح األرض ويفسرها(عبدهللا
العبودي1434 ،2012،هـ.) http://cfijdida.over-blog.com ›article،
ويفسر الظواهر الطبيعية ،واالقتصادية،
اجلغرافيا يف معجم  lande Andrela:هي عبارة عن علم يصف سطح األرض ّ
والسياسية اليت حتدث على سطح األرض ،كما حيلل عالقة هذه الظواهر مع بعضها البعض وعالقتها ابملكان الذي حتدث فيه.
اجلغرافيا يف املوسوعة الربيطانية :هي العلم الذي يربط بني علوم األرض املختلفة والعلوم اإلنسانية ،كما أهنا العلم الذي
حيلل الظواهر الطبيعية والبشرية ،وأي تغري ٍ
ات حتدث على سطح األرض ،وميكن القول إن علم اجلغرافيا كما ورد يف املوسوعة
الربيطانية هو العلم الذي يدرس التفاعل بني اإلنسان والبيئة يف موق ٍع جغرايف معني.
عرف هارتشون اجلغرافيا أبهنا علم التباين األرضي الذي يتعلق بتوزيع الظواهر الطبيعية والبشرية
اجلغرافيا عند هارتشونّ :
على سطح األرض وحتليلها.
اجلغرافيا عند اجلغرايف Pierre George :هي عبارة عن علم يدرس العالقات ابتباع منهج فكري يبدأ من الوصف
ليصل منه إىل التفسري مروراً بثالث حمطات أساسية وهي املالحظة التحليلية ،واستكشاف االرتباطات ،والبحث عن األسباب
واملسببات.
اجلغرافيا عند  Paul Claval:حيث يقول يف اجلغرافيا إهنا العلم الذي ال يهتم فقط أبن يصف

520

Volume: 4 Issue: 3

املبحث الثاين :التعريف بعلم اجلغرافيا وجماالته وفروعه وأمهيته

Swida Ahmed Elzain ELHASSAN

الكون أو يفسر كيفية توزيع السكان على سطح األرض ،وإمنا هي العلم الذي يبحث يف كيفية إدراك البشرية لوجودهم
على األرض ،وكيفية أتثرهم وأتثريهم يف احمليط الذي يعيشون فيه.
عرفت اليونسكو اجلغرافيا أبهنا العلم الذي ال يقتصر فقط على معرفة العالقة بني اإلنسان
اجلغرافيا يف تعريف اليونسكوّ :
وبيئته ،وإمنا تتع ّداه إىل التّفسري والتّحليل ملختلف األمناط التفاعلية بني اإلنسان والبيئة احمليطة(عبد هللا العبودي،2012 ،
1434هـ.) http://cfijdida.over-blog.com ›article.. ،
وجند تعريف اجلغرافيا عند Paul Fouiquleوالذي ربط كلمة جغرافيا أبصلها اليوانين :أن اجلغرافيا مادة هتتم بوصف
سطح األرض وتتقدم شيئاً فشيئاً إىل التفسري القائم على علم اجليولوجيا الذي يدرس الطبقات الباطنية لسطح األرض واترخيها،
وكذلك الظواهر اجلوية.
اجلغرافيا علم بشري بعد أن كانت يف أوقات سابقة علماً رايضياً .وهتدف إىل إبراز طبيعة العالقات والروابط اليت تطبع
حياة اجملتمعات البشرية وتكيفها وحتديد هذه العالقات يف نطاقات متدرجة :أعاله الكرة األرضية) اجلغرافيا العامة( وأوسطها
القارات وأشباهها) اجلغرافية النطاقية واإلقليمية (وأسفلها اجملاالت املكانية اجلغرافية) احمللية واإلقليمية واحمللية أو احلضارية) .وختتلف
هذه العالقات بفعل العوامل الطبيعية) اجلغرافيا الطبيعية (وعوام أخرى انمجة عن أفعال اإلنسان حديثاً وقدمياً) اجلغرافيا البشرية).
ومن الضروري أن يعاجل كل نوع من هذه املعطيات وفق منظور جغرايف شامل حبيث يقود فهم اجلزء إىل فهم الكل ،وتتبلور مجيع
هذه املعطيات يف اجلغرافيا اإلقليمية.
تعرف اجلغرافيا وفق املوسوعة الربيطانية أبهنا :العلم الذي يصف وحيل الظواهر البشرية والطبيعية و التغريات اليت تطرأ على
ّ
سطح األرض نتيجة هلذه العلوم .وترتبط اجلغرافيا بعلوم األرض وفروعها املختلفة وابلعلوم اإلنسانية .وعلى ضوء ذلك تعين
اجلغرافيا بدراسة التفاعل بني اإلنسان والبيئة يف مكان جغرايف خيتلف حسب إمكانيته وظروفه الطبيعية والبشرية.
يعرف هارتشون اجلغرافيا أبهنا :علم التباين األرضي الذي يرتبط مبحاولة توزيع الظاهرات الطبيعية والبشرية وحماولة تفسريها )
ً

الرديسي ،و عبد احملمود.)،1935)، Richard Hartshorne)5،2013 ،

ويرى البحث أنه ابلرغم من تعدد املفاهيم اجلغرافية وتنوعها إال أنه يوجد بينهما قواسم مشرتكة فجميعها تتفق على أن
سطح األرض ميدان الدراسة اجلغرافية وان هناك عالقة تفاعل مع اإلنسان .وان الظواهر اليت تشغل هذا السطح مبثابة موضوعاهتا.
أما االختالف فيما بينهما فيظهر من خالل درجة الرتكيز على انحية من النواحي أو مظهر من املظاهر.
يعرف علم اجلغرافيا هو العلم الذي يدرس الظواهر الطبيعية والبشرية والعالقة القائمة بينهم.
وبذلك ً

ويوضح الباحث أهم املالمح اليت ميكن بلورهتا حول مفهوم علم اجلغرافيا كما يلي:

 ارتباط دراسة اجلغرافيا ابملكان ارتباطا" وثيقا سواء أكان مساحة حمدد أم على مستوي العامل.
 اهتمام دراسة اجلغرافيا ابلظواهر الطبيعية والبشرية على حد سواء· .
 إبراز عملية التوزيع والتحليل والوظيفة( العالقات بني األماكن) ·
 االهتمام ابالختالفات والتشاهبات املكانية ·
 السعي إيل الشخصية اإلقليمية املتميزة· .
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خصائص علم اجلغرافيا:
-علم حتليلي قائم على الوصف والتحليل والتفسري والتعليل.

 علم قائم علي العالقات املكانية اليت ترتبط بني اإلنسان والبيئة والتأثري املتبادل بينهما. علم تكاملي بني العلوم املختلفة الطبيعية واإلنسانية والتطبيقية على حد سواء. -مرتبطة بسطح األرض.

 علم شامل متكامل متسلسل يتميز ابلتغري والتطور(عبد هللا .)81:2004 ،وترى الباحثة من خالل ما سبق أن خصائص علم اجلغرافيا متنوعة تتميز ابلشمولية والدقة اليت جتعل من هذا العلم األداة
حنو حتقيق األهداف املخطط هلا وهذا ما يتفق فيه الباحث مع هذه اخلصائص.
أمهية علم اجلغرافيا:
إن اجلغرافيا مل تعد ذلك العلم الذي يهتم بوصف الظواهر وصفاً سطحياً بعيداً عن الواقع بل أصبحت ذلك التخصص الذي
يتماشى والتطور العلمي احلديث املعتمد على التحليل والقياس والربط واستخدام النماذج والنظرايت احلديثة وبذلك صارت يف االجتاه
التطبيقي الذي يعرف اليوم ابجلغرافيا الكمية واجلغرافيا التطبيقية .و اجلغرافيا علم له القدرة على التأقلم مع خمتلف العلوم فهي متثل مهزة
وصل متينة بني هذه العلوم ،وهي تسخرها مجيعاً خلدمتها وأتخذ منها ما خيدمها ومييزها عن غريها وقد شهدت السنوات األخرية
حتوالت كبرية يف:
 -املنهج العلمي للجغرافيا

-واحملتوى العلمي للجغرافيا.

األساليب اليت يعتمد عليها يف حتقيق األهداف واألغراضولعل من أسباب هذه التحوالت أيضاً ما طرأ على احملتوى البشري من تطور كبري حيث أصبح اجلغرافيون يعاجلون مواضيع
مل تكن معروفة من قبل .حىت وكأن املتتبع ألعمال اجلغرافيني يلمس ذلك االهتمام املتزايد ابلرتكيز على دراسة الظواهر واملواضيع
الطبيعية والبشرية املختلفة بطريقة ختتلف عما كانت عليه يف املاضي بفضل استخدامهم للوسائل الكمية املتقدمة يف أحباثهم
استعانة ابإلحصاء واإلعالم اآليل والرايضيات والنماذج واهلندسة والطبيعة والكيمياء ،وكان لذلك التطور نتائج هامة يف دفع عجلة
اجلغرافيا وجعلها علماً يتماشى وعصر التكنولوجيا ،ولعل استخدام هذه املناهج الكمية ميكن من الوصول إىل نتائج أكثر دقة.
وهذا التحليل العلمي اجلغرايف يربز النظم اليت أثرت يف وجود الظواهر املختلفة اليت يتعرض هلا اجلغرايف ابلدراسة والتطرق
هلا عرب أحباث ودراسات عليا ،فهو ال يكتفي ابلوصف بقدر ما يعتمد على األسباب اليت أنشأت هذه الظواهر الطبيعية اجلغرافية.
من خالل ما سبق نستخلص أمهية علم اجلغرافيا وتتمثل يف:
 .1علم يهتم بدراسة الظواهر الطبيعية والبشرية والعالقة القائمة بينهم.
 .2علم يهتم ابلوصف والتحليل والتفسري والتعليل.
 .3علم متكامل مع العلوم األخرى.

 .4علم يهتم بدراسة املكان والتغريات املناخية(الرديسي ،و جهينة) 6، 2013،
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ويؤكد لوكرامان أمهية علم اجلغرافيا يف دراسة اجلوانب التالية:
 املوقع وأمهيته. التوزيع وظاهرة الرتكز أو االنتشار. العالقة بني الظاهرات الطبيعية والبشرية. عالقة الظواهر ببعضها البعض. الظواهر البشرية وعالقة اإلنسان ابلبيئة. ديناميكية املكان((شليب.)145:1997 ،وتؤكد الباحثة على أمهية علم اجلغرافيا من خالل دراسة املواقع اجلغرافية والتوزيعات املكانية والبشرية والتعرف علي املظاهر
الطبيعية ودراسة السكان واملناخ ومظاهر السطح والعالقات بني اإلنسان والبيئة ومدى التأثري بينهما ،فعلم اجلغرافيا من العلوم
املهمة خاصة لالرتباط املباشر ابإلنسان ألن اجلغرافيا علم وصف األرض الذي يتفاعل مع اإلنسان فمحور دراسة اجلغرافية يدور
حول العالقات السببية ألية ظاهرة من الظواهر املوجودة على سطح األرض ،وتوضيح كيفية ربطها مع بعضها لتكوين الشكل
الكلي هلذا السطح ،وعلي هذا األساس فإن املنهاج اجلغرايف هو منهاج تفكري يهتم بتوزيع الظواهر على سطح األرض ،كما أنه
منهاج ربط واستنتاج.
جماالت البحث اجلغرايف :حىت تكون اجلغرافيا قادرة على تشخيص املشاكل اليت تنحصر يف إقليم ما ،فإهنا تقوم بتحديد اجملال،
وتشرح العالقات القائمة بني خمتلف العناصر الطبيعية والبشرية مهما تداخلت فيما بينها .و نتيجة لذلك تع ّد اجلغرافيا ذات
خاصية متميزة إذ جندها تضع قدماً على العلوم الطبيعية وقدماً على العلوم البشرية .فإذا كانت التصنيفات احلديثة ملواقع العلوم
املختلفة قد متت سنة  1972وقسمتها إىل ثالث فئات هي:
 العلوم التحليلية التجريبية.
 والعلوم التفسريية التأويلية.

 والعلوم النقدية.
فاجلغرافيا من بني العلوم اليت متتلك خواص كل هذه الفئات .فدراسة اجملال اجلغرايف تؤكد وجود مكوانت كثرية طبيعية
وبشرية مرتابطة تتميز بتفاعالت كثرية حتصل بني هذه املكوانت .وهو ما جيعل دور عامل اجلغرافيا فيها حساساً ومهماً ولذلك جند
دراسة اجملال اجلغرايف ال تقتصر على موضوع يف حد ذاته أو على ظاهرة دون األخرى (الرديسي و جهينة .) 6 :2013 ،
فروع اجلغرافيا:
تتميز اجلغرافيا عن غريها من العلوم أهنا تدرس البعدين املكاين والزماين ،فكل ظاهرة طبيعية أو بشرية يتم دراستها من
خالل هذين البعدين على سبيل املثال املدينة مكانياً حتتل مساحة من األرض ،زمانياً متر بتطورات منذ نشأهتا ،وكذلك احلال
بعض املظاهر الطبيعية ،حتتل مكاانً وتتطور زمانياً ،مثل جماري االهنار و شواطئ البحار وغريمها.
كما تتميز اجلغرافيا عن غريها أبهنا تدرس اجلانبني الطبيعي والبشري ،ويضم كل جانب ختصصات فرعية دقيقة رغم
التداخل بني اجلانبني من حيث الواقع العملي والتطبيقي ،توجد ختصصات تعد مشرتكة بني اجلانبني.
اسعا حيث يعمل اآلالف من الباحثني يف عشرات التخصصات الفرعية املثرية لالهتمام،
يع ّد علم اجلغرافيا ً
جماال أكادمييًا و ً
التعرف
وهناك عالقة لكل نوع من علوم اجلغرافيا ّ
أبي موضوع على وجه األرض تقريبًا ،وبعد معرفة ما هو علم اجلغرافيا ،سيتم ّ
على فروعه الرئيسة،الشكل رقم(()1الدليمي.( www.geosp.net/?author،2019 ،
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اجلُغرافيا الطبيعيّة :ويُعىن هذا القسم من اجلغرافيا بدراسة سطح األرض وخصائصها وما حيدث فوقها أو يف فضائها
وأمناط النبااتت واحليواانت واملناخ والرتبة ،وهتتم اجلغرافيا الطبيعية بدراسة العلوم اآلتية :اجلغرافيا احليوية ،موارد املياه ،املناخ
التغريات العاملية ،اجليومورفولوجيا جغرافيا اجلبال ،جغرافيا املناطق اجلليدية ،جغرافيا املناطق القاحلة ،اجلغرافيا الساحلية
والبحرية ،جغرافيا الرتبة .و من أقسام اجلغرافيا الطبيعية الرئيسية:
الشكل()1فروع اجلغرافيا

GIS

السطح ،أو جغرافيّة التضاريس :هي فرع من اجلغرافيا ،يدرس الغالف الصخري واملائي ،كما يدرس العوامل
 جغرافيّة ّ
كل ذلك يندرج حتت عل ٍم يُس ّمى
اليت تؤثر على سطح األرض ،مثل :الزالزل ،والرباكني ،والعوامل الظاهريّة ،والقوى املختلفة ،و ّ
اجليومورفولوجيا.

مهم ألنّه يؤثر
هتتم بدراسة الغالف ّ
اجلوي لألرض ،وأثره على تشكيل سطح األرض ،وهو فرع ّ
 جغرافيّة املناخ :هي اليت ّ
على الزراعة ،واملالحة اجلويّة ،والسياحة.
 اجلغرافيّا احليويّة :يدرس هذا الفرع النبااتت واحليواانت ،وأثر األرض على احلياة احليويّة وتوزيعها ،وأثر هذه العناصر
على حياة اإلنسان.

اجلُغرافيا البشريّة :وهي فرع رئيسي من العلوم اجلغرافية ،يعىن بدراسة اإلنسان وعالقته ابلكائنات األخرى وتفاعله مع

األرض وكل ما ُحييط به من ظروف اقتصادية وبيئية ،وسلوكياته وعاداته املختلفة وأثرها علي البيئة ،وتنقسم اجلغرافيا البشرية إىل
الفروع اآلتية :اجلغرافيا االقتصادية اجلغرافيا السكانية جغرافيا األداين اجلغرافيا الطبية اجلغرافيا السياحية اجلغرافيا العسكرية اجلغرافيا
السياسية اجلغرافيا الزراعية والريفية واجلغرافيا احلضاريّة ،ومن أقسامها:
السكان ،وهتتم
السكان ،والنّمو السكاين ،والظروف املختلفة اليت تؤثر يف ّ
 اجلغرافيا االجتماعيّة :هي اليت تدرس توزيع ّ

اجلغرافيا االجتماعية ابملدن ومواقعها ،والعالقات املكانيّة االقتصاديّة واالجتماعيّة بينها ،كما تدرس املناطق الريفيّة ،وعالقتها
ابملدن ،وطرق النّقل بينها.
اعي ،مثل :املواقع الزراعيّة،
 اجلغرافيا االقتصاديّة :تشمل اجلغرافيا االقتصاديّة الكثري من الدراسات املتعلّقة ابجملال الزر ّ
هتتم بتوزيع الصناعات وحركتها ،والعوامل املختلفة اليت تدعمها أو تُضعفها ،وجمال
والعوامل املؤثّرة عليها ،واجملال
الصناعي؛ إذ ّ
ّ
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التعرف على فروعه الرئيسة
كل فرٍع من فروع علم اجلغرافيا شكل( )1؛ منها جانباً مؤثّراً يف حياة اإلنسان ،سيتم ّ
إذ يدرس ّ
وهي كاآليت:
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الطّاقة ،كتوزيعها ومصادرها ،وجانب املواصالت والنّقل بكافّة أشكاله ،وجمال التجارة بني ال ّدول ،وأثره على االقتصاد والسياسة.
السياحي.
واجملال
ّ
يهتم بدراسة التّفاعل بني اإلنسان واألرض من النّاحية السياسيّة؛
 اجلُغرافيا السياسيّة تُع ّد اجلغرافيا السياسيّة الفرع الذي ّ
وذلك هبدف حفظ التوزان ال ّدويل ،وتوضيح احلدود بني ال ّدول.
ٍ
معلومات عن
احلايل هلا؛ ففرع اجلغرافيا التّارخيية يق ّدم
 اجلُغرافيا التارخييّة كان لألرض قدمياً شكل خيتلف عن الشكل ّ
كيفية تش ّكل سطح األرض ،وأثر الكشوفات اجلغرافيّة على معرفة سطح األرض(امساعيل ،أمحد،13 ،.8 ،6 ،1995 ،

()23عال العنايت)https://mawdoo3.com :
نشأة اجلغرافيا:

يخ ِ
القدمي لإلنسان ،فقد أظهر الفراعنة يف عهدهم اهتماماً ابلتضاريس وتسخريها لبناء ُم ُدهنم،
ط ابلتّار ِ
علم اجلغرافيا مرتب ٌ
ِ ِ
ِ
ايف للفراعنة:
اهتموا ابلتجارة والسياسة ،وهي أ ٌ
كما ّ
مور تتطلب معرفةً جغرافيّةً ابملناطق ،ومن اآلاثر ال ّدالة على االهتمام اجلغر ّ
بعض الكشوفات اجلغرافيّة ،كتلك اليت قام هبا األمري
اكتشاف خريطة مصريّة ألحد املناجم ،ويف العصور الوسطى يف أورواب ،بدأت ُ
عرف ابجلغرافيا البشريّة (امساعيل ،أمحد،6 ،1995 ،
هنري ّ
عشر فقد تطّور مفهوم جديد ،وهو ما يُ َ
املالحّ ،أما يف القرن التاسع َ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
وطقس،
اجتاهات
اهتموا أبحو ِال بالدهم من
سطح
األرض ،و ّ
أثر يف علم اجلغرافيا؛ فقد درسوا َ
 .)23 ،13 ،.8كما كا َن للعرب ٌ
ِ
ِ
تعرفوا أكثر على اجلغرافيا الوصفيّة للمدن والطرق(علي الدفاع.) 50 ،1993 ،
ومع بدء الفتوحات اإلسالميّةّ ،

نشأة اجلغرافيا احلديثة :بدأت اجلغرافيا أتخذ مكاهنا كعلم بني العلوم بفضل املدرسة اجلغرافية األملانية واىل كل من كارل ريرت

 Karl Ritterوهومبولت  Alexander Van Humboldtبصفة خاصة.
وإذا كان ريرت وهومبولت من جغرايف القرن التاسع عشر إال أن البذور األوىل لعلم اجلغرافيا قد وضعت على يد الفيلسوف
كانت  Emmanuel Kantيف القرن الثامن عشر ،عندما قاده اهتمامه بنظرية املعرفة وفلسفة العلم إىل أن جيمع مادة ملصنف
يف اجلغرافيا الطبيعية اليت كانت تدور عنده حول حمور إنساين .أما كارل ريرت Karl Ritterفقد اجته يف البداية حنو اجلغرافيا
ليضع أساساً لدراسة التاريخ ،ولكن اجلغرافيا مل تلبث أن احتوته وانصرف إليها متاماً بنشر كتابه األول حتت عنوان "دراسة األرض"
الذي جعل منه أعظم جغرايف يف عصره وأول أستاذ للجغرافيا يف العامل "جبامعة برلني ".
وقد أخذ ريرت يف دراسته ابملنهج التجرييب ،كما أخذ مببدأ السببية الذي يقوم على التعليل والتفسري .وقد دعا ريرت اجلغرافيا
بعلم األرض بدالً من علم وصف األرض ،ألن اجلغرافيا عنده مل تكن جمرد جتميع ووصف للمعلومات واحلقائق ،ولكنها حتاول أن
ترد هذه املعلومات واحلقائق ألصوهلا اجلغرافية .وفضالً عن ذلك فإهنا حتاول أيضاً إبراز االختالفات اإلقليمية ،مستهدفة يف النهاية
إبراز شخصية اإلقليم.
ومعىن هذا أن ريرت اجته حنو املنهج اإلقليمي وىف الوقت ذاته اجته حنو املنهج البيئي وذلك بدراسة العالقة والرتابط بني
الظاهرات املختلفة داخل اإلقليم الواحد .وقد اهتم بدراسة األرض ابعتبارها معرضاً لقوى الطبيعة ،وسكناً لإلنسان ،ومسرحاً
لنشاطه .وأوضح أن األرض واإلنسان كليهما يؤثر يف اآلخر وانتهى من ذلك إىل أن تظل اجلغرافيا والتاريخ متالزمني ويصعب
الفصل بينهما.
أما مهبولت فقد كان واسع املعرفة وا لدراية بعلوم كثرية كالنبات واجليولوجيا والطبيعة والكيمياء والتاريخ ،كما قام برحلة
علمية طويلة إىل أمريكا الالتينية .وكان من الطبيعي أن تقوده معارفه املتعددة ورحالته الطويلة إىل طرق ابب اجلغرافيا للربط بني
هذه املعارف على أساس جترييب.
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واحلقيقة أن آراء ريرت وهومبولت وأفكارمها يف دراسة اجلغرافيا تكمالن بعضهما البعض اآلخر وتشكالن جمتمعني منهجاً
متكامالً للجغرافيا .ولذلك ميكن القول حبق أبهنما وضعا حجر األساس لعلم اجلغرافيا(ادريس.)10 ،2011 ،
راتزل واحلتم اجلغرايف:
اجتهت الدراسة اجلغرافية بعد ريرت وهومبولت اجتاهاً واضحاً حنو االهتمام بدراسة تركيب األشكال األرضية
 Geomorphologyوبدأ هذا االجتاه على يد بشل  .Paschalغري أن أبرز معامل تطور الفكر اجلغرايف جاء على يد راتزل
 Ratzelيف أواخر القرن التاسع عشر حينما نشر كتابه األول عن اجلغرافيا البشرية  Anthropogeographyيف عام
 ،1882مث اتبعه بكتابه الثاين يف اجلغرافيا السياسية .وميكن تلخيص أفكار وآراء راتزل يف الدراسات اجلغرافية يف اجتاهني:
أوهلما :وضع أساس اجلغرافيا البشرية وعاجلها على أساس أصويل ال إقليمي مؤكداً بذلك أن اجلوانب البشرية ميكن أن

ختضع للدراسة األصولية املنهجية شأهنا يف ذلك شأن اجلوانب الطبيعية.

اثنيهما :إسراف راتزل يف إخضاع اإلنسان ونشاطه البشرى لتأثريات البيئة الطبيعية ،وبذلك كان الرائد األول يف إحدى
مدارس التفكري اجلغرايف وهى مدرسة احلتم البيئي  Environmental Determinismاليت تتلخص أفكارها يف أن للبيئة
األثر األكرب يف حياة اإلنسان الذى خيضع لسلطاهنا وحيدد نظم حياته تبعاً ملا متليه عليه ظروفها.
املدرسة اإلمكانية يف مقابل احلتم البيئي:
نشأت على يد الفرنسي فيدال دي ال بالش ،وهذه املدرسة ال تنكر أثر الظروف الطبيعية أو البيئة يف اإلنسان ولكنها يف
الوقت ذاته ترفض أن تكون العالقة بينهما عالقة حتمية ،وتؤكد حرية اختيار اإلنسان من إمكانيات عديدة خيتار منها ما يشاء،
كما تؤكد استجابة اإلنسان لظروف البيئة وليس خضوعه هلا.
وكان من أشد املتحمسني للمدرسة اإلمكانية أيضاً لوسيان فيفر الذى يعد كتابه عن " األرض والتطور البشرى " إضافة
للفكر اجلغرايف يف هذا الصدد ،فاإلنسان يف رأى فيفر هو الذى يلعب الدور األول يف مسرحية العالقات الدائمة والوثيقة بينه وبني
الطبيعة ،فهو يستخدم ويتدخل فيها ليجعلها ختدم أغراضه.
هتنر واالجتاه اإلقليمي:
يعد من أبرز األعالم البارزين يف أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ،استطاع أن يرسى دعائم العلم
ويستكمل هلا صفتها العلمية .واجلغرافيا يف رأيه ليست علم األرض بل علم كورولوجية األرض واملقصود ابلكور ولوجيا هي التباين
اإلقليمي ،أي أن اجلغرافيا تدرس العالقة بني الطبيعة واإلنسان يف إطار إقليمي ،وهى هتدف بذلك إىل دراسة األقاليم من حيث
الوصف والتفسري والتحليل.
وقد ميز بني اجلغرافيا العامة  General Geographyاليت ختتص بتوزيع الظاهرة اجلغرافية على سطح األرض،
واجلغرافيا اخلاصة أو اإلقليمية  Special or Regional Geographyاليت ختتص بدراسة األقاليم اجلغرافية.
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وأخرج مهبولت كتابه املشهور "العامل  " Cosmosالذي يعد مسحاً تفصيلياً من الناحية اجلغرافية .وإذا كان ريرت
وهومبولت يتشاهبان يف آرائهما واجتاهاهتما حنو إعطاء اجلغرافيا صفة العلم ،إال أهنما خيتلفان عن بعضهما يف أمر أساسي ،هو أن
ريرت اجته حنو دراسة األقاليم بينما نظر مهبولت إىل العامل نظرة كلية ،فكانت دراسته شاملة العامل ككل وقد قاده هذا إىل االهتمام
ابجلغرافية األصولية  ،Systematic Geographyبينما اهتم ريرت ابجلغرافيا اإلقليمية.Regional Geography

Swida Ahmed Elzain ELHASSAN

االجتاهات احلديثة يف علم اجلغرافيا:
وجيدر بنا بعد عرض تطور الفكر اجلغرايف وعلم اجلغرافيا عرب العصور ،أن خنتم ابستخالص االجتاهات احلديثة اليت شهدها
علم اجلغرافيا خالل املائة السنة األخرية وأبرزها:
أ ـ املرحلة القدمية ( االجتاه املوسوعي ):
يتمثل يف مجع املعلومات واحلقائق واملالحظات عن الظاهرات الطبيعية والبشرية يف البيئة واليت سجلها الرحالة واملكتشفون.
وكانت الصيغة الوصفية تغلب على اجلغرافيا القدمية تبعاً لعاملني :أوهلما االجتاه املوسوعي الذي كان على اجلغرافيا اتباعه والعامل
الثاين إن العامل كان يف طور االكتشاف ألرجائه الواسعة ،ومن مث كان اهتمام اجلغرايف أن يلم مبا يستجد من اكتشافات.
وكان االجتاه املنهجي جلغرافية هذه املرحلة هو إبراز العالقة بني اإلنسان والبيئة ،وكانت العالقة بينهما يف اجتاه واحد ،أي
أن البيئة هي اليت حتدد سلوك اإلنسان االقتصادي واالجتماعي ،ومل يؤمن جغرافيو هذه املرحلة بتبادل التأثري بينهما إال يف الفرتة
األخرية من هذه املرحلة ( القرن التاسع عشر) ،وإن كان حجم أتثري اإلنسان يف البيئة ضئيالً يف البداية ،وتنامت خربة اجلغرايف يف
أواخر هذا القرن.
وجاء املنتج الفكري للجغرايف يف هذه املرحلة القدمية وصفياً للظاهرات اجلغرافية ،كما غلب عليها السرد واإلطناب يف شرح
وتفسري الظاهرة الذي خال من املنطق أحياانً وداخلته اخلزعبالت واألساطري أحياانً أخرى .وبتقييم هذه الشروح جنها غري حامسة
وقابلة للجدل وخلت من الصبغة العلمية يف جممل أمورها.
ب ـ االجتاه التعليمي:
دخلت اجلغرافيا ميدان التعليم كهمزة وصل بني العلوم الطبيعية والعلوم اإلنسانية ،وقد أدخلت اجلغرافيا كمادة تعليمية يف
املدارس االبتدائية ومعاهد إعداد املعلمني إبجنلرتا خالل النصف الثاين من القرن التاسع عشر ،ولكن مناهج التعليم الثانوي مل
تتضمنها إال يف مطلع القرن العشرين .وكانت فرنسا وأملانيا اسبق من إجنلرتا يف إدخال اجلغرافيا كمادة ختصص ،وقد كرس كثري من
كبار اجلغرافيني جهودهم لتشجيع تعليم اجلغرافيا يف املدارس ،وذلك عن طريق أتليف الكتب املدرسية ،فضالً عن احملاضرات العامة
اليت كانوا حيرصون على إلقائها لنشر الوعي اجلغرايف بني املواطنني.
وميكن أن نسجل مالحظتني على تعليم اجلغرافيا ابملدارس يف أورواب يف أوائل القرن العشرين ،وهى الفرتة اليت أخذت فيها
اجلغرافيا اجتاهاً تعليمياً ،أوهلما التقدم امللموس يف اخلروج بتعليم اجلغرافيا من الفصل أو املدرسة ،وذلك عن طريق تنظيم زايرات
الطالب إىل املناطق اليت يدرسوهنا ،وقد تطورت هذه الزايرات إىل دراسات ميدانية أسهمت يف تقدم علم اجلغرافيا بصفة عامة ،أمنا
املالحظة الثانية فهي االهتمام بتدريس جغرافية البيئة احمللية وجغرافية القطر الذى ينتمي إليه الطالب.
ج ـ االجتاه االستعماري:
بدأ هذا االجتاه يف الدراسة اجلغرافية منذ سبعينات القرن التاسع عشر ،واستمر طوال املائة سنة األخرية ،وقد خرج
اجلغرافيني األوروبيون ـ والسيما جغرافيو الدول االستعمارية ـ من نطاق القارة األوروبية إىل نطاق القارة األفريقية نتيجة زايدة املد
االستعماري األورويب ألفريقيا وخدمة لالستعمار وحكم املستعمرات ،مث تال ذلك نشأة كليات جامعية يف أفريقيا اتبعة للجامعات
األوروبية ،حتول بعضها ابلتدريج إىل جامعات أفريقية مستقلة أخذت على عاتقها القيام بدراسات جغرافية حملية .وقد اختلف
الوضع يف أمريكا إذ تركزت دراسات اجلغرافيني األمريكيني على بالدهم،
وذلك الن أمريكا كانت يف شغل شاغل بتعمري األرض اجلديدة فيها .هذا من جهة ،ومن جهة أخرى أهنا مل تدخل ميدان
االستعمار يف أفريقيا خبالف احلال ابلنسبة للدول األوروبية االستعمارية.
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ظهر هذا االجتاه خالل السنوات األوىل من القرن العشرين ،وإن كان اجلغرافيون قد اهتموا قبل ذلك ابلتوزيعات العاملية
لبعض الظاهرات اجلغرافية مثل أمناط املناخ والنبات.
ويعترب هربرتسن  Herbertsonصاحب نظرية األقاليم الطبيعية ،وماكندر  Mackinderصاحب نظرية قلب
اليابس يف اجلغرافيا السياسية من رواد هذا االجتاه.
هـ ـ االجتاه السياسي:
ظهر هذا االجتاه يف أعقاب احلرب العاملية األوىل(  )1914،1918وهى احلرب اليت متخضت عن إعادة ختطيط
اخلريطة السياسية ألورواب ،وكان من الطبيعي أن يدىل اجلغرافيني برأيهم يف احلدود السياسية اجلديدة ،من حيث قيمتها االسرتاتيجية
ومتشيها مع الظاهرات اجلغرافية ،أو يف الوحدات السياسية الناشئة من حيث مقوماهتا البشرية وإمكاانهتا االقتصادية ،وابلتايل زاد
االهتمام ابجلغرافيا السياسية يف تلك الفرتة.
و ـ مرحلة االجتاه حنو التخصص:
بدأ هذا االجتاه يتبلور بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية( ،)1929،1945ومازال سائداً حىت اآلن ،فبعد تكامل اكتشاف
قارات العامل غدت املعرفة اجلغرافية من الضخامة حبيث أصبح من العسري على اجلغرافيني استيعاب هذا الكم اهلائل من املعرفة
اجلغرافية املرتاكمة ،وخاصة بعد التغري الذي طرأ على أساليب البحث واملعرفة يف العلوم البحتة اليت أاتحت املعرفة املتعمقة
للظاهرات اجلغرافية بدالً من املعرفة السطحية اليت يتم مجعها عن طريق الرحالت.
وقد ظهرت علوم حبتة جديدة هلا نظرايهتا كاجليولوجيا وعلم املعادن وعلم الرتبة وعلم النبات وعلم احليوان وعلم
اهليدرولوجيا واليت عرفت ابلعلوم الطبيعية البحتة ،وعلم االقتصاد وعلم االجتماع وعلم السياسة والتاريخ واليت تعرف ابلعلوم
اإلنسانية البحتة ،هذا فضالً عن التخصصات التطبيقية والفنية والعلوم اهلندسية وغريها .وقد أاتح هذا االجتاه حنو التخصص
األكادميي واستخدام األسلوب التجرييب هبا إىل تعاظم املعرفة العلمية عن كل ظاهرة موضوع التخصص ،وابلتايل أتثرت املعرفة
اجلغرافية اليت تدرس نفس الظاهرة يف البيئة.
واجلغرافيا بدورها قد انقسمت إىل فروع طبيعية مثل جغرافية املناخ وجغرافية أشكال سطح األرض واجلغرافيا احليوية
واجلغرافيا االقتصادية وفروعها ( جغرافية الزراعة والصناعة والنقل ) ،واجلغرافيا االجتماعية وفروعها ( السكان واملدن والريف
واجلغرافيا السياسية ) .وجاء التخصص يف اجلغرافيا ليحاكي ويساير التخصص الذي طرأ على العلوم البحتة وليتناسب مع تعاظم
املعرفة العلمية قبل وبعد االجتاه حنو التخصص األكادميي .وكانت التوزيعات اجلغرافية للظاهرات املبحوثة يف كل فرع هي بؤرة
اهتمام الفروع اجلديدة يف اجلغرافيا .كما أبدت الفروع اجلديدة اهتماماً بتباين العالقة بني اإلنسان والبيئة ،وإن تغريت النظرة ملن
الغلبة يف التأثري املتبادل بني اإلنسان والبيئة إذ أصبحت لصاحل اإلنسان يف هناية األمر.
ومتخضت عملية التخصص والتفرع يف الدراسة اجلغرافية يف تلك املرحلة عن إاتحة الفرصة إىل التعمق يف تفصيالت
الظواهر ابألمكنة ،كما كان التباع مبدأ السببية  Causalityيف تفسري تلك الظاهرات أثره يف دقة التحليل والتفسري ،يف نفس
الوقت أثرى التجريب املعملي املعرفة السببية للظاهرات اجلغرافية.
وكان للعوامل الثال ث السابقة ـ التخصص والتفرع املتزايد ومبدأ السببية والتجريب ـ أثره يف تعاظم املعرفة اجلغرافية،
وجاءت النتائج أكثر دقة وحامسة حبيث ال تسمح ابلتأويل أو اجلدل.

528

Volume: 4 Issue: 3

د ـ االجتاه حنو التعميم:
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د ـ االجتاه التطبيقي:
يعد هذا االجتاه أحدث االجتاهات اليت استقر عليها علم اجلغرافيا حىت اآلن ،وقد ظهر خالل حبث اجلغرافيني عن هدف
نفعي يسعون إىل حتقيقه عن طريق اجلغرافيا ،كما ارتبط أساساً مببدأ التخطيط الذى ظهر أول ما ظهر يف االحتاد السوفييت سابقاً مث
مل يلبث أن انتشر يف كثري من بالد العامل املتقدم ،وقد استطاع اجلغرافيون أن يثبتوا جدارهتم مبا قدموه من دراسات املدن بعد أن تقم
فرع جغرافية املدن ،ومن دراسات للمناطق الريفية بعد أن تقدم فرع جغرافية الريف ،وكان ما قدموه يف هذين اجملالني خري معني
لتخطيط املدن والريف  .Town and Country Planningهذا فضالً عن ظهور فكرة اإلقليمية Regionalism
واملسح اجلغرايف لألقاليم مما ترتب عليه متكن اجلغرافيني من اإلسهام اجلدي يف التخطيط اإلقليمي.
ومن الدراسات اجلغرافية اليت انتشرت يف خمتلف املدارس اجلغرافية وكان هلا الفضل األكرب ىف لفت األنظار إىل أمهية
اجلغرافيا ابلنسبة للتخطيط بصفة عامة ما يعرف ابستخدام األرض  .Land Useوكان من الرواد يف هذا اجملال اجلغرايف الربيطاين
ديدىل ستامب  Dudly Stampالذى عهد إليه ابإلشراف على مسح بريطانيا من حيث استغالل األراضي ىف الثالثينيات من
القرن العشرين.
التطورات املعاصرة لعلم اجلغرافيا:
يف العقدين األخريين وبعد استيعاب اجلغرافيا للحركات املنهجية والفكرية اجلديدة كالسلوكية والظاهراتية والبنيوية بدأت
اجلغرافيا تتفاعل مع معطيات الثورة املعلوماتية والتكنولوجية مما ترتب عليه إثراء نظرية املعرفة اجلغرافية وتقدم طرق التقنية
املستخدمة( فتحي حممد مصيلحي :1994 ،ص  )37وتتضح أبرز معامل هذا اإلثراء والتقدم يف:
 االجتاه حنو األساليب الكمية يف الدراسات اجلغرافية مستفيدة من التقدم اهلائل يف علوم
احلاسب والثورة املعلوماتية والكمبيوترية

 االستفادة من تقنيات االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية.
 ظهور جغرافيات جديدة تتالءم مع الثورة املعرفية واالجتاه التطبيقي للجغرافيا ،كجغرافية االنتخاب وجغرافية
الرتويح وجغرافيا السياحة ،وجغرافيا األلعاب الرايضية وجغرافيا اخلدمات ،وجغرافية اجلرمية واجلغرافيا الطبية وغريها.
 تغري النظرة إىل بعض املفاهيم اجلغرافية كاحلدود والسيادة والدولة وغريها وظهور مفاهيم جديدة كالعامل متعدد
الثقافات ،والثروة العاملية ،واإلرهاب الدويل وغريها

وهكذا مل تعد اجلغرافيا جمرد وصف للمعامل أو ثبت معلومات عن األقاليم بل أصبحت نظاماً معرفياً مركباً جيمع بني
نتائج العلوم الطبيعية واالجتماعية يف قاعدة معلومات واسعة من البياانت اليت تستخدم يف دراسة العالقات القائمة بني خمتلف
الظواهر الطبيعية والبشرية ،للتوصل إىل حقائق وقواعد وقوانني عن تنظيم اإلنسان للمكان ،والستخدام تلك البياانت والقوانني يف

حل املشكالت(الدليمي.)16 ،2018 ،

تتداخل اجلغرافيا مع بقية العلوم األخرى .لذلك فإن "علم اجلغرافيا له صالحيات موضوعية واهتمامات حتليلية ،وهو
يطالع املنظور اجلغرايف الطبيعي أو املنظور اجلغرايف البشري يف املكان والزمان.
وقد وضعت هذه الصالحيات ومباشرة هذه االهتمامات املزدوجة ،علم اجلغرافيا يف تبعية مباشرة للعلوم الطبيعية ،ويف
صحبة علوم طبيعية متنوعة ،ومرة أخرى لتبعية مباشرة للعلوم اإلنسانية(" الشامي ،1996 ،ص .)15-14
وهذا االرتباط يف الواقع بني علم اجلغرافيا والعلوم الطبيعية والبشرية كان نتاج اإلنسان األول "فمنذ أن ظهر اإلنسان على
وجه البسيطة وهو يسعى جاهداً الستغالل موارد بيئته أو ابألحرى إشباع حاجاته األساسية يف مرحلة والكمالية يف مرحلة اتلية.
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مواضيع علم اجلغرافيا:
تتطرق النقاط اآلتية إىل املواضيع اخلمسة اليت شكلت الركائز األساسية اليت قام عليها علم اجلغرافيا("،
. ("The Five Themes:www.csustan.edu
املواقع :تستطيع اجلغرافيا اإلجابة عن سؤال أين ،إبعطاء إحداثيات مطلقة للمكان ابلنسبة خلطوط الطول ودوائر
العرض للكرة األرضية ،أو ابختاذ مكان آخر كنقطة مرجعية له.
األماكن :يقصد ابألماكن هنا ما تتميز به املواقع من خصائص تشكل هويتها وتفردها ،تتمثل هذه اخلصائص ابلظواهر
الطبيعية كاملناخ والتضاريس واملياه ،ابإلضافة إىل املظاهر البشرية للمكان كاألمناط الدينية والعمرانية واللغوية اخلاصة به.
التفاعل املشرتك :يتناول علم اجلغرافيا دراسة العالقة املتبادلة بني اإلنسان والبيئة ،فالبيئة تشكل مصدراً للموارد اليت
يعتمد عليه اإلنسان لتأمني حاجاته األساسية اليت تضمن له البقاء والتطور ،األمر الذي يدفعه للتغيري فيها إن أمكن ،لتحقيق
أقصى استفادة ممكنة مواردها ،أما إذا مل يستطع التغيري فهو جمرب على إجياد وسائل متكنه من التكيف معها.
املناطق  :املنطقة هي وحدة جغرافية تعرب عن جمموع اخلصائص البشرية والطبيعية املشرتكة ملوقع ما ،تفصلها عن األخرى
حدود معينة.
احلركة :تتناول احلركة مواضيع املواصالت والنقل ابإلضافة إىل اهلجرة ،والتجارة ،والتفاعالت احلضارية النامجة
عنهما(".) www.csustan ،"The Five Themes of Geography
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واملتتبع لسريورة هذه العالقة اجلدلية بني اإلنسان وبيئته على املدى الزمين "التطور التارخيي" وعلى املدى األفقي "اختالف البيئات
وتباينها من منطقة ألخرى" جيد أهنا عالقة ديناميكية متباينة حيكمها ابلدرجة األوىل طبيعة البيئة من جهة وقدرات وإمكاانت
اإلنسان من جهة أخرى .وقد استحوذت حماولة تفسري هذه العالقة على اهتمام االقتصاديني واجلغرافيني خاصة حملاولة تربير ظاهرة
التخلف من منطلقات طبيعية وبشرية ـ ـ ـ دميوغرافية(" الربجاوي ،2006 ،ص .)7-6

Swida Ahmed Elzain ELHASSAN

املبحث الثالث :اجلغرافيا و العلوم اإلنسانية و أمهيتها يف احلياة:
إذا كان لكل علم ميدانه الذى يبحث فيه أصحابه ،ويسعون إىل التوصل إىل مكوانته من احلقائق ،فإن علم اجلغرافيا له
ميدانه وهو سطح األرض ،وهو يف نفس الوقت ميدان ليس قاصراً على اجلغرافيا وحدها ،بل تشاركه فيه عدة علوم ختتلف فيما
بينها يف األهداف والغاايت ،ولكن قد تتفق يف الوسائل واملناهج.
ويؤكد اتيلور  Tilurارتباط اجلغرافيا ابلعلوم البيئية جبميع فروعها املختلفة كالطبيعة والكيمياء والبيولوجيا واجليولوجيا
والرايضيات ،...وكذلك ارتباطها ابلعلوم اإلنسانية جبميع فروعها كالسياسة واالقتصاد و التأريخ واالجتماع والدين واألنثروبولوجي
وغريها ،ومن مث فإن اجلغرافيا تنتمي إىل كل العلوم ومبعىن أخر تعترب اجلغرافيا علماً تصب فيه مجيع العلوم املختلفة كافة ،وميكن
اعتبارها ملتقى املواد العلمية ابملواد اإلنسانية ،ولقد ذكر أحد املهتمني بذلك أن اجلغرافيا هي النحلة اليت ترتشف من خمتلف العلوم
رحيقها وخترجه لنا عسالً شهياً ،أو هي املنسوج الذى حيكت خيوطه من مصادر خمتلفة فجاء النسيج خالابً طيباً ،ومن القول
الشائع يف هذا الشأن أيضاً أن اجلغرافيا خترتق العلوم األخرى وتصنع معها زوااي قائمة ( .حممود حممد عامر ،1999:ص .)27
وتتضح عالقة اجلغرافيا وارتباطها ابلعلوم اإلنسانية ،إذا ما حددان موقع اجلغرافيا بني جماالت العلوم اإلنسانية وتقسيماهتا
املختلفة.
يف ضوء املفهوم الواسع للعلوم اإلنسانية و مشوليتها جملموعة كبرية ومتنوعة من الفروع األكادميية املتاحة للدراسة شكل()1
 ،حيث تشمل دراسة العلوم اإلنسانية اجملاالت اآلتية:
شكل()1عالقة اجلغرافيا ابلعلوم اإلنسانية وفروعها املختلفة

فروع العلوم االنسانية:


التاريخ



علم اللغة
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االعالم و االتصال

علم األنثروبولوجي



علم اآلاثر
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علم االجتماع

دراسات الفلسفة
السياسة و االقتصاد

عالقة اجلغرافيا ابلتاريخ:
التاريخ :فهو دراسة عالقة اإلنسان ابجملال يف الزمن املاضي ،ودراسته للماضي البشري هي ما متيزه عن ابقي العلوم.
وبذلك يكون كل من اجلغرافيا والتاريخ جيتمعان يف دراسة اجملال واإلنسان ،اي عالقة اإلنسان ابجملال،متيل اجلغرافيا للمجال عن
طريق الوصف ومييل التاريخ لإلنسان عرب تتبع دقائق تفاصيل حياته .لكن التاريخ يتجاوز اجلغرافية عندما يويل أمهية كربى للزمن بل
صلب الدراسة التارخيية تكمن يف معرفة الزمن املاضي ،أما اجلغرافيا فهي ال تعيري أمهية للزمن .لكن التطور الذي حصل مع املدرسة
الفيدالية مع فيدال دو ال بالش ،حررت اجلغرافيا وأنتجت فرعاً جديداً يسمى اجلغرافية التارخيية وبذلك تكون اجلغرافية التارخيية
مادة دمسة ابلنسبة للدراسات التارخيية لكوهنا حتلل ماضي موقع جغرايف ليسهل بعد ذلك على املؤرخ فهم التطورات الثقافية
واحلضارية احلاصلة يف اجملال اثناء كتابته للتاريخ ،فاالستعانة ابجلغرافية التارخيية أصبح يلح نفسه على املؤرخ.
تعترب العالقة املتبادلة القوية بني اجلغرافية اليت متتل علم املكان والتاريخ الذي ميتل علم الزمان موضوع قدمي جداً ،شغل فكر
اإلنسان منذ أن اهتم بدراسة طبيعة اجملتمع البشري على سطح االرض ،والواقع انه ال ميكن فصل عاملي املكان والزمان عن
بعضهما ،كذلك ال ميكن الفصل بني التاريخ واجلغرافيا .ولقد ادرك العديد هذه العالقة بني اجلغرافيا والتاريخ…ويقول ميشليه بغري
األساس اجلغرايف ي بدوا لنا ان الناس الذين يصنعون التاريخ كما لو كانوا ميشون يف اهلواء أي على غري أساس( دريب،1975 ،
ص .) 409فاملكان له أتثري يتجلى يف أشكال عديدة مثل الطعام .املناخ وهو يؤثر يف اجلماعات البشرية كما يؤثر يف األفراد(عبد
الرزاق( ) 17/11/2016،https://hekmah.org،2016 ،املوقع اإللكرتوين ( www. 2016
.mojtamai.com
ومنه فإن ارتباط اجلغرافيا ابلتاريخ ارتباط وثيق مبين على عالقة وطيدة ال تنفصل كما مساها األستاذ حممد اوجامع يف
حماضراته يف مادة الطوبونيميا ،ويقول يف تعريفيه للتاريخ” التاريخ هو جغرافيا تقادمت” ويعترب الذي فصل بني التاريخ واجلغرافيا

كالذي فصل بني األم ورضيعها(حممد اوجامع))2013 ،عبدالرزاق القرقوري  -املوقع االلكرتوين https://hekmah.org
 .)17/11/2016فاالرتباط وثيق للغاية بني التاريخ واجلغرافيا أو مبعىن آخر بني الزمان واملكان فاألرض هي املسرح الذى
حدثت عليه وقائع التاريخ وهى ذات أثر يف توجيه البشر وابلتايل هلا نفس األثر على سري التاريخ وذلك تبعا لنوع تفاعل االنسان
مع بيئته ومواجهته لظروفها ومن هنا يلزم للمؤرخ أن يلم جبغرافية املنطقة اليت يريد دراستها والظروف والظواهر اجلغرافية اليت تسودها
وتؤثر فيها ولقد بلغ من أمهية اجلغرافيا ان ظهرت نظرية لتفسري حركة التاريخ عن طريق اجلغرافيا.
وال ميكن للباحث املتخصص يف علم التاريخ أن يستغىن عن الدراسات اجلغرافية يف كافة فروعها مثل اجلغرافيا االقتصادية
والسياسية والبشرية واإلنتاج ،فالباحث يف التاريخ االقتصادي مثال عليه أن يعرف مناطق اإلنتاج ونوع الرتبة وأنواع الغالت وظروف
منوها ومومسها الن الباحث سوف يربط ذلك ابلسياسة االقتصادية.
فمن يريد دراسة التوجهات السياسية لبلد ما فسوف جيد أن الطبيعة اجلغرافية تتحكم يف هذه التوجهات حلد كبري فمثال
امتداد هنر النيل من بالد احلبشة يفرض على مصر عالقات معينة وخاصة بينها وبني دول حوض النيل.
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وهكذا فإن االرتباط بني اتريخ بلد بعينه وجغرافية هذا البلد ،يعكس قيمة هذا االرتباط فمثال موقع مصر يف الركن
الشمايل الشرقي من قارة أفريقيا وسواحلها املطلة على البحرين املتوسط واألمحر كان هذا عامل مؤثر يف اتصال مصر املستمر
ابحلضارات اليت نشأت يف حوض املتوسط وعلى سواحله ابإلضافة إىل حتكمها يف طرق التجارة بني الشرق و الغرب عرب البحرين
املتوسط واألمحر.
يتضح مما سبق مدى ارتباط اجلغرافيا كعلم مساعد لدراسة التاريخ ،يف الواقع أحياانً يظهر أن التاريخ واجلغرافيا شريكان
متساواين يف دراسة اإلنسان واترخيه.
مثال إىل أي منطقة من األرض حتولت بفعل النشاط البشرى من مظهر طبيعي إىل مظهر بشرى ،فإن هذا
وعند النظر ً
املظهر البشرى هو يف احلقيقة تراكم جهود بشرية سابقة خالل فرتات اترخيية سابقة .وليس هذا فحسب بل أن املظهر الطبيعي
نفسه ألي مكان علي األرض قد مر خالل الزمن بتغريات عدة حىت استقر علي الوضع احلايل ،وال ميكن فهم الصورة احلالية هلذا
املظهر دون الرجوع إىل الوراء ودراسة تطوره ،الذي يسمى تطوراً جيولوجياً.
مثال بقااي املنازل والقرى واملدن القدمية
واألمثلة على ذلك كثرية تنتشر يف كل أحناء العامل ويف مجيع العصور املاضية ،منها ً
الغارقة يف مياه حبرية املنزلة ،مما يدل على أن هذه البحرية قد هبطت عن مستواها السابق يف العصر العريب ...يسري التغري يف املظهر
الطبيعي ابستمرار وبدون توقف ألن الظروف الطبيعية اليت تتأثر هبا ال تتوقف ،و يظل هذا التغري حيدث و يرتاكم ببطء حىت يبدو
للعيان بعد عدة أجيال ،وقد حيدث هذا التغري فجائياً حبيث يرى اإلنسان آاثره بني يوم وليلة ،مثل اآلاثر اليت حتدثها الزالزل
والرباكني .و ال يتمثل التغري يف املظهر الطبيعي ما حيدث يف ظاهرات سطح األرض فقط ،بل إن الظروف املناخية تتغري أو حيدث
هبا ذبذابت ،وتبعاً لتغري هذه الظروف حيدث تبدل كذلك يف املظهر النبايت علي سطح األرض.
بينما حيتاج التغري يف املظهر الثقايف أو احلضارة البشرية لدليل علي وجوده ،فإقامة اخلزاانت والسدود على جماري األهنار،
واليت تتحكم يف مياه جمارى األهنار حىت يستطيع اإلنسان االستفادة منها يف عمليات الزراعة وابقي أنشطة حياته ،ومن املظاهر
احلضارية األخرى إنشاء القرى واملدن أو تدهورها ،ونشأة الوحدات السياسية املختلفة وتطورها ،واختالف أشكال وتغريات حدود
السياسية بني هذه الوحدات ،وهي كلها أمور يسجلها التاريخ ونشهدها أبعيننا يف أرجاء الكرة األرضية.
ومن األمور البديهية يف اجلغرافيا البشرية ،أن العناصر السكانية ألي إقليم يف الوقت احلاضر ما هي إال نتيجة تطور بشرى
حدث يف عصور زمنية طويل سابقة ،متثل يف هجرات عديدة محل فيها املهاجرين اجلدد سلوكهم ،ومنهم من اندمج مع العناصر
صاحبة املكان أي األقدم عهداً به ،أو ضغطت عليها وزحزحتها من مواطنها أو اضطرهتا لالنزواء يف األقاليم املنعزلة ،أو قاموا
إبابدهتا إابدة اتمة .وما هو معروف عن التوزيع احلايل للشعوب واألقوام إال نتيجة هذه العملية التطورية الطويلة ،وال يزال خيضع
توزيع الشعوب والقوميات لعملية هجرة مستمرة لإلنسان.
ومن األمثلة الدالة علي أن عملية توزيع الشعوب والقوميات يف بعض أجزاء العامل مازالت مستمرة ذلك الذي حدث
خلريطة شرق أوراب قبل احلرب العاملية الثانية وبعدها ،سوف جند أن املظهر الثقايف تغري متاماً عما كان عليه عندما عرفت بربوسيا
الشرقية ،أو ممر دانزج أو سيليزاي العليا ،أو ما بني هنرى األلب واألودر ،وسادهتا الثقافة الصقلية وتغريت أمساء مدهنا وقراها إيل
بدالً من أمسائها األملانية السابقة ،ونقل سكاهنا األملان انحية الغرب إىل ما وراء هنر األودر ،أي حدث تغري يف
أمساء صقلبية ً
تركيبها السكاين نفسه.
وإذا ما نظران إىل العامل اجلديد جند أن معظم سكانه اآلن نتيجة حركة الكشف اجلغرايف الكبرية الثى بدأت يف القرن
اخلامس عشر امليالدي ،وما تبعها من اهلجرات األوربية العديدة املتتابعة واليت خرجت يف أول األمر من جنوب أورواب ،وجتارة
الرقيق اليت محلت أعداداً كبرية من زنوج إفريقيا عرب احمليط األطلنطي ليستقروا يف تلك البالد اجلديدة عليهم ،بل أن توزيع العناصر
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من أجل ذلك جند أن هذا التغري يف املظهر الطبيعي واملظهر الثقايف لإلنسان هو موضوع اهتمام اجلغرافيا التارخيية.
اجلغرافيا وعلم االجتماع:
تعترب دراسة الظواهر اجلغرافية من الدراسات اهلامة اليت يهتم هبا علماء االجتماع العتبارها جزء من البيئة اخلارجية اليت
حتيط ابإلنسان ذاته فدراسة البيئة اجلغرافية من قبل علماء االجتماع جتعلهم يتعرفون على كثري من اجلوانب املتداخلة أو املسبقة
حلدوث الظاهرة االجتماعية ذاهتا و هذا ما يعترب يف حد ذاته موضع اهتمام لعلماء اجلغرافيا أنفسهم.
فدراسة الظواهر السكانية أو اهلجرة أو النشاط االقتصادي مثال جيعل عامل االجتماع أن يتعرف على طبيعة و أثر البيئة اجلغرافية
و العوامل املناخية و التضاريس و العوامل االقتصادية و غريها اليت تؤثر يف توزيع السكان أو الكثافة السكانية أو نوعية النشاط
االقتصادي و عملية الطرد أو اجلذب عند دراسة اهلجرة سواء كانت داخلية أو خارجية أو مؤقتة أو دائمة.
ك ما أن دراسة الرتكيب السكاين و الدميوغرايف للسكان جيعلنا هنتم بدراسة مجيع العوامل املتداخلة مع نوعية تركيب
السكان ،الوضع الطبقي و املهين و مجيع األنشطة االقتصادية كما أن دراسة قضااي النمو السكاين أو الزايدة السكانية جتعلنا هنتم
أيضا بقضااي سوسيولوجية و سكان ية مثل املواليد و الوفيات و عالقة املوارد و الغذاء ابلسكان ،نوعية الفقر و غري ذلك من قضااي
جاءت يف الكثري من اهتمامات علماء اجلغرافيا و فروعها املختلفة مثل اجلغرافيا البشرية و االقتصادية و الطبيعية و أن عامل
االجتماع يهتم كثريا بدراسة اهتمامات و موضوعات علماء اجلغرافيا من أجل االستفادة من مداخلهم و مناهجهم و تفسريهم
للظواهر اجلغرافية و هذا ما ينطبق على سعي علماء اجلغرافيا لالستفادة من حتليالت علماء االجتماع و ال سيما أن اجلميع يهتم
بدراسة اجملتمع ككل.
وعلى ذلك فإن علم االجتماع يدرس البيئة الطبيعية وما يرتبط هبا من ظروف الطقس واملناخ والتضاريس وطبيعة األرض،
واملوارد الطبيعية ،و يهتم علماء االجتماع بتأثري هذه العوامل على حياة اجملتمع اقتصادايً ،وثقافياً وسياسياً ،وما ختلقه من عادات
وتقاليد ونظم تتفق مع هذه البيئة.
ومن هنا فإن من يدرس هذه اجملتمعات ال يستطيع دراسة ظاهرة اجتماعية مبعزل عن مؤثراهتا البيئية أو العكس ،كذلك
فإنه ال غىن لإلنسان عن اإلنتاج والعمل ،ويعتمد اإلنتاج على نشاط السكان وحيويتهم ،وهذا النشاط وتلك احليوية ذات جذور
مرتبطة ابلبيئة ،وابلتايل فال ب ّد من دراسة اجلانبني معاً يف تكامل وجدير ابلذكر أن العالقة الوثيقة بني اجلغرافيا وعلم االجتماع قد
أدت إىل ظهور فرع جديد من علم اجلغرافيا يعرف ابسم اجلغرافيا البشرية وهو يهتم ابلعالقات املتبادلة بني اإلنسان والبيئة
اجلغرافية.
من كل ما سبق نتبني أن علم اجلغرافيا و علم االجتماع ،وجهان لعمله واحدة ،بل شقان إلطار واحد هو البيئة مبعناها
الشامل(هديل.) https://e3arabi.com/?p=712901 ،2020 ،
اجلغرافيا وعلم اآلاثر:
ويف دراسة علم اآلاثر لإلنسان وبقاايه ال يقتصر البحث على اإلنسان وحياته ،بل يتناول قصة اإلنسان كاملة فيبحث
عن جنسه وساللته وتكوينه وعالقته ابلنبات واحليوان والبيئة اليت كان يعيش فيها ،والظروف املناخية واجليولوجية والطبيعية اليت
أحاطت به ،وهنا يتصل علم اآلاثر بعلوم أخرى تعينه يف حبثه مثل علم اجليولوجيا الذي يعىن بدراسة طبقات القشرة األرضية
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البشرية يف دولة جنوب إفريقية يف الوقت احلاضر نتيجة هذه احلركة نفسها .ومما تقدم نري أنه ال يوجد شيء اثبت يف الطبيعة،
ألن الشيء الثابت الوحيد فيها هو التغري.
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وتكوينها وحيدد عصورها وهي الطبقات اليت قد توجد فيها بقااي الكائنات وأدوات اإلنسان وآالته.
ينحصر جمال كل من اجليولوجيا واجلغرافيا يف نشاط األجيال البشرية خالل الوسط الطبيعي الذي منا فيه اإلنسان واحليوان ،فإن
دراسة ما حتجر من هذه احليواانت والنبااتت تعد واحدة من أهم الدراسات اليت ال غىن عنها ابلنسبة لعصر ما قبل التاريخ ،وال بد
منها من مث لدراسة آاثر هذا العصر.
ليس هذا فحسب بل إن بعض الرتابت األرضية و ال سيما الرملية وذات احلصى و الصخور املتبلورة مثل الطباشريية أو
اجلريية أو األحجار الرملية اليت تتكون غالباً من مركبات تعطي صفات أثرية حتل يف كثري من احلاالت ألغاز أو أحاجي لدى
املنقب يف حقل اآلاثر ،ومن هنا فإن تضافر جهود كل من اجليولوجي و عامل اآلاثر لبيان أمهية هذه املزااي الصفات يعد أمراً حيوايً
و ضرورايً .ألنه ميد هذا و ذاك ابخلربة الالزمة لفهم ما يقابل كالً منهما من عقد ومشكالت.
يرتبط علم اآلاثر بعلم اجلغرافيا وفروعه املختلفة ،وخاصة اجلغرافيا الطبيعية اليت تدرس طبيعة األرض وتضاريسها واجلغرافيا التارخيية
اليت تبحث يف عالقة اإلنسان ابألرض اليت يعيش عليها وجغرافية املدن وحدودها وحاصالهتا وما كان يوجد هبا ويعبد فيها وغري
ذلك.
اجليولوجيا واجلغرافيا حتددان الوسط الطبيعي الذي منا فيه اإلنسان ونشاط األجيال البشرية،وحنن نعلم أن بعض احليواانت
ظلت مشاهبة لذاهتا خالل أربعة آالف سنة،ودراسة احليواانت والنبااتت املتحجرة هي من األشياء اهلامة واملساعدة اليت ال غىن عنه
لدارس عصر ما قبل التاريخ.
علم اآلاثر و األثنوجرافيا:
وهو دراسة السالالت البشرية وانتماءات اإلنسان إىل القبيلة أو العشرية أو جنس من األجناس البشرية.
علم األثنوجرافيا ) (Ethnographyفهو علم خصوصيات الشعوب ومشرتك اشرتاكاً وثيقاً مع علم اآلاثر ،أن هذا
العلم خمتص بدراسة األعراق واحلضارات واجملتمعات ،علم يهتم بدراسة األخالق والعادات واألداين املعاصرة واليت هي صاحلة
املاضي.
آاثر
حول
معلومات
إلعطاء
واجملتمعات البشرية اليت قامت على ظهر األرض ،ولذلك فهو يشرتك اشرتاكاً وثيقاً مع علم اآلاثر .ألن دراسة هذا العلم ال ميكن
أن تفهم فهماً حقيقياً إال من خالل االستعانة الدائمة بعلم األثنوجرافيا وما يعطيه من معلومات خمتلفة حول أخالق وعادات
ودراساته.
اآلاثر
عامل
اهتمامات
ضمن
تدخل
اليت
اإلنسانية
اجملتمعات
وأداين
وعلى الرغم من حدوث كثري من الغزوات واالنقالابت السياسية يف جمتمع من اجملتمعات ،فإن عادات هذا اجملتمع و أخالقه
ودايانته تبقى دون تغري يذكر  ،وتبقى من مث أمهية هذا العلم ابلنسبة لعلم اآلاثر ،يدل على ذلك مثالً أن احمليط األثري الذي
جرت فيه حوادث اإللياذة واألوديسة هلومريوس كان من املمكن فهمه بشكل أفضل لو أن أي دارس هلما كان قد قاسم حبارة
اإلغريق يف حبر األرخبيل أو يف اجلزر األيونية حياهتم العامة.
علم األنثروبولوجيا:
* اهتم علم األنثروبولوجيا( ( Anthropologyيف دراسة السالالت البشرية وصوالً لتحقيق أجناس هذه السالالت
والوقوف على خصائصها ومميزاهتا ومدى تقدمها أو ختلفها ،وعلى ذلك فإن دراسة البقااي البشرية من مجاجم وعظام دراسة أثرية
أنثروبولوجية أتيت دائماً بنتائج إجيابية يستفيد منها علم اآلاثر وجتعل هذين العلمني ضمن أهم العلوم املساعدة.
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علم الطبوغرافيا:
 .1علم يتعلق بوضعية وتوزيع أمساء السكان ودراسة هذه األمساء من الناحية اللغوية والتارخيية.
 .2ويتعلق علم الطبوغرافيا ) (Topographyبدراسة توزيع السكان ووصف الظواهر الطبيعية للبلدان واألماكن من الناحيتني
التارخيية واللغوية  ،وهي دراسات ذات فائدة كبرية لعلم اآلاثر .إذ ال خيفى ما للوقوف على طبيعة املوقع األثري من حيث التسمية
واخلصائص الطبوغرافية والبيئية ،وما للوقوف على توزيع السكان ودراستهم من أمهية ابلغة ألي دراسات أثرية هلذا املوقع ،ألن
الوقوف على هذه اخلصائص واملميزات يساعد كثرياً يف التعرف على إنسان هذا املكان أو ذاك وصوالً إىل فهم خملفاته األثرية.
سواء كانت خملفات مادية أو فنية ،أو كانت خملفات ثقافية فكرية أو دينية.
علم اهلندسة املعمارية
هو العلم الذي يهتم بدراسة فنون األبنية املعمارية سواء كانت أبنية دينية أو مدنية أو حربية .كما يهتم بدراسة هندسة
املدن ) (urbanismليس فقط فيما يتعلق بوضع خمططات هذه املدن ،وإمنا فيما خيتص جبميع املشاكل احلضارية الناجتة عن
احلياة البشرية املزدمحة فيها ،سواء كانت ازدحاماً كبرياً أو صغرياً.
نظم املعلومات اجلغرافية و علم اآلاثر:
نظرا ألن علم
اجلغرافية وعلوم املعلومات اجلغرافية .مت اعتبار اجلمع بني نظم املعلومات اجلغرافية وعلم اآلاثر تطاب ًقا ً
اتماً ،
مكوان مكانيًا.
اآلاثر غالبًا ما يتضمن دراسة البعد املكاين للسلوك البشري مبرور الوقت ،وكل علم اآلاثر حيمل ً
نظرا ألن علم اآلاثر ينظر إىل تطور األحداث التارخيية من خالل اجلغرافيا والوقت والثقافة ،فإن نتائج الدراسات األثرية
ً
غنية ابملعلومات املكانية .إن نظم املعلومات اجلغرافية ابرعة يف معاجلة هذه الكميات الكبرية من البياانت ،خاصة تلك املشار إليها
جغرافياً .إهنا أداة فعالة من حيث التكلفة ودقيقة وسريعة .األدوات املتاحة من خالل نظم املعلومات اجلغرافية تساعد يف مجع
البياانت ،وختزينها واسرتجاعها ،والتالعب هبا لظروف خمصصة ،وأخرياً ،عرض البياانت حبيث ميكن للمستخدم فهمها بصرايً .ومع
ذلك ،فإن أهم جانب من نظم املعلومات اجلغرافية يف علم اآلاثر ال يكمن يف استخدامه كأداة خالصة لرسم اخلرائط ،ولكن يف
قدرته على دمج وحتليل أنواع خمتلفة من البياانت من أجل إنشاء معلومات جديدة .لقد أدى استخدام نظم املعلومات اجلغرافية يف
أيضا الطريقة اليت يفكر هبا
علم اآلاثر إىل تغيري ليس فقط الطريقة اليت يكتسب هبا علماء اآلاثر البياانت ويتصوروهنا ،ولكن ً
علماء اآلاثر يف الفضاء نفسه.
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* يركز علم األنثروبولوجيا يف دراسته على تطور اإلنسان فسيولوجيا منذ أقدم العصور وحىت ظهور اإلنسان العاقل أما فرع
واالنثروبولوجيا الثقافية االجتماعية فهو يقوم على دراسة طبيعية اجملتمعات املعاصرة لكل نوع من البشر .فهي تدرس كيفية حياة
اجملتمعات البشرية وتدخل يف األنثروبولوجيا الثقافية معارف متعددة منها العائلة والقرابة والنسب والدايانت وغريها.
ويستفاد من الدراسات األنثروبولوجية االجتماعية تفسري بعض الظواهر األثرية فهي تدرس اآلن اجملتمعات ذات املستوى
االجتماعي املتدين يف حماولة فهم جمتمعات أخرى مساوية هلا عاشت ابملاضي .وهنا ال بد لنا من االكتفاء ابلتحدث عن عالقة
علم اآلاثر مع العلوم اإلنسانية واالجتماعية علماً أننا نعلم حق املعرفة أن لعلم اآلاثر صلة بعلوم إنسانية أخرى مثل اجلغرافيا،وعلم
السكان والفنون والكتابة،واالقتصاد وغريها.
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نظم املعلومات اجلغرافية يف املسح :املسح والتوثيق مهمان للحفظ يف علم اآلاثر ،ونظام املعلومات اجلغرافية جيعل هذا
البحث والعمل امليداين فعاالً و دقيقاً(مارويك بن .هيسكوك ،بيرت و آخرون (يوليو .)2017 ،تُستخدم األحباث اليت ُجترى
ابستخدام إمكانيات نظم املعلومات اجلغرافية كأداة لصنع القرار ملنع فقدان املعلومات ذات الصلة اليت قد تؤثر على املواقع
والدراسات األثرية .فهي أداة مهمة تساهم يف التخطيط اإلقليمي وإدارة املوارد الثقافية حلماية املوارد ذات القيمة من خالل
احلصول على البياانت حول املواقع التارخيية واحلفاظ عليها.
يف علم اآلاثر ،يزيد نظام املعلومات اجلغرافية من القدرة على رسم اخلرائط وتسجيل البياانت عند استخدامها مباشرة يف
موقع احلفرايت .يسمح هذا ابلوصول الفوري إىل البياانت اليت مت مجعها للتحليل والتصور كدراسة منفصلة أو ميكن دجمها مع
مصادر البياانت األخرى ذات الصلة للمساعدة يف فهم املوقع ونتائجه بشكل أفضل.
يتم استخدام نظم املعلومات اجلغرافية على منذجة املواقع األثرية احملتملة والتنبؤ هبا من قبل الشركات اليت تشارك يف
حتديدا أن يتم تقييم
استخدام مساحات شاسعة من موارد األراضي مثل وزارة النقل .يتطلب القسم  106من قانون احلفظ الوطين ً
املواقع التارخيية وغريها من أجل التأثري من خالل املشاريع املمولة فيدراليًا .ميكن حتديد استخدام نظم املعلومات اجلغرافية لتقييم
املواقع األثرية اليت قد تكون موجودة أو ذات أمهية من خالل النمذجة التنبؤية .مث يتم استخدام هذه الدراسات والنتائج من قبل
اإل دارة الختاذ القرارات ذات الصلة والتخطيط للتطوير املستقبلي .جيعل نظام املعلومات اجلغرافية هذه العملية أقل استهالكا للوقت
وأكثر دقة.
هناك عمليات خمتلفة ووظائف لنظم املعلومات اجلغرافية املستخدمة يف البحث اآلاثري .يساعد التحليل املكاين داخل
املوقع أو التحليل التوزيعي للمعلومات املوجودة على املوقع يف فهم التكوين وعملية التغيري وتوثيق املوقع(عالئق علم االاثر( .
https://ar-ar.facebook.com
 جغرافيا االعالم و االتصال:

"تعد الصحافة أحد اجملاالت القليلة اليت تزود عامة الناس مبعظم املعلومات عن األماكن واجلغرافيا( ،Monmonier

 ،) p.1، 1989،M.ومتثل وسائل اإلعالم إحدى العوامل املهمة يف تشكيل اإلدراك احلسي لألماكن( لويس ،ل ،.دجاين ،أ،
هدسون( )33-38 ،62B ،1980 ،.جريبوك ،إم يف.)46،41 ،2008 ،
وعالوة على ذلك ،فقد مت توجيه االنتقاد إىل وسائل اإلعالم من أجل " جمموعة الصور احملدودة اليت تشكل مواقع األخبار
الرئيسية العامة اليت تعد قابلة للتبديل من قصة إىل أخرى ،واليت يتأتى أن تقدم نظرة عاملية قاصرة ومشوهة (،p.670
 .)، (2007، J.،Huxfordوقد يؤدي انعدام التوازن اجلغرايف يف التغطية اإلخبارية إىل احلد من املعرفة املكانية ( جوالن،
جي ،ووانتا ،دبليو.)39-25 ،65 ،2003 ،
هتتم الصحافة مبوقع املعلومة الصحفية عندما يكون لبعض األخبار عنصر جغرايف مهم(،M.1989،Monmonier:

أمرا مالئماً حيث "تعد اخلريطة وسيلة فعالة لتوضيح املوقع ووصف العالقات اجلغرافية" .وقد
 .)pوأصبح استخدام اخلرائط ً
تستخدم وسائل اإلعالم اخلرائط لتوضيح حدث ما عن طرق عرض بياانت التوزيع من الناحية املكانية مثل نتائج االنتخاابت أو
أيضا اخلرائط قصة
توزيع املطر احلمضي أو تلوث غاز الرادون أو توقع حالة الطقس أو حركة املرور أو طرق السفر؛ كما تسرد ً
هتديدا بيئيًا(  )p:1،M.1989 ،Monmonierويوجه اجلغرافيون
إحدى املعارك أو تصف اسرتاتيجية جيوسياسية أو ً
النقد إىل رسم اخلرائط الصحفية بسبب معوقات إعداد اخلرائط وأوجه القصور هبا(1-،p: 22، P. 1985،Gilmartin

 .)18ويقوم مصممو اجلرافيك إبعداد اخلرائط يف اجملال الصحفي ،وهم يفتقرون إىل التدريب الالزم لرسم اخلرائط (،Green
.) 141-153 ، 1999).p: 36،D. R.
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هاماً يف التغطية اإلخبارية
إخبارية حيث تقع األحداث اهلامة غالبًا ،وتلعب ً
دورا ً
أيضا العالقات االقتصادية والبعد االجتماعي ً
(، G.A.، Donohue، P.J.،Tichenor ( ) (1999، C. M.، &Liebler، J.،Bendix ،658-676
) ، R.J. (1993). ،Griffin & ،. S، pp. 22-50 Dunwoody،() 1980، C.N. ،Olien

 اجلغرافيا واللغة:
يهتم علم اللغة اجلغرايف بدراسة اللغات احمللية وجماالت النفوذ اللغوي ،ولغات السكان األصليني واملستعمرين ،ونفوذهم
اللغوي بعد زوال االستعمار .وموضوع اللغات األولية والثانوية يف منطقة معيّنة ،والثنائية والتعددية اللغوية ،واملركز االجتماعي أو
الرتبوي للغات (لغة رمسية ولغة وطنية ،ولغة أدبية وغريها) ،واللهجات واملؤثرات فيها ،والتعايش بني اللغات واللهجات(ماريوابي:
1998م ،ص )37و(عبد التواب.) https://www.scribd.com ،1998،
 علم اللغة اجلغرايف:
من فروع علم اللغة يبحث يف تصنيف اللهجات واللغات على أساس جغرايف ،وكل ما جيمع بني اللغة واجلغرافيا ،وما
يدخل حتت هذا العلم من جهود الباحثني العرب ( لغويّني وجغرافيّني ):
األوىل :الفصاحة وحدودها اجلغرافية عند اللغويني العرب.

الثانية :الفروق بني اللهجات العربيّة القدمية يف البالد املختلفة ،وأثر البيئة اجلغرافية عليها.

ومن األمثلة على هذا :إشارات اجلغرافيني إىل تسميات أهل البلدان لألشياء ما ذكره ابن بطوطة من تسميات بعض
الشعوب لألشياء:
يسمون ما نزل عن املسجد احلرام املسفلة ،وما ارتفع عنه املعالة.
 أهل مكة املكرمة ّ
يسمون ِح ْجر إمساعيل احلَطيم.
 أهل مكة ّ
يسمون امل ّن املعروف الرطل.
 أهل مكة
ّ َ
يسمون كل ما كان وراء الفرات شاماً.
 أهل العراق ّ
يسمون الرستاق إقليماً
 أهل األندلس ّ
تتضح العالقة والصلة بني علم اللغة ،وعلم اجلغرافيا ،فقد اقتبس علم اللغة ،منذ أكثر من نصف قرن مضى ،طرق علم
اجلغرافيا ،ليضع حدوداً لغوية للهجات املختلفة يف خرائط تبني معامل كل هلجة ،وتفرق بني هلجة وأخرى ،وال ختتلف هذه اخلرائط
عن خرائط اجلغرافيا ،إال يف أن ما يدون عليها ظواهر لغوية ،تطلع القارئ على أدق الفروق يف األصوات واملفردات ،بني اللغات
املختلفة ،واللهجات املتباينة :.وتطلعنا هذه اخلرائط ،على االختالفات الصوتية ،بني املناطق املختلفة ،فقوم جيهرون أصواات وقوم
يهمسوهنا ،وطائفة تنطق الفتحة صرحية ،وأخرى تنطقها ممالة ،وهلجة تنرب الكلمة يف مقطعها األول ،وأخرى تنرب املقطع األخري
منها . .كما يربز يف هذه اخلرائط الدرس الواسع للمفردات ،من حيث البنية واملرتادفات املختلفة للمعىن الواحد واختالف األلفاظ
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كشف اجلغرافيون عن التحيز املكاين يف التقارير اإلخبارية(() 95-109 ، p: 73B، 1991، A.،Hoare
،) 342-34، (1980. 14، D. J.،Walmsleyويتم وضع منط مكاين لألخبار من خالل املعايري الصحفية ،اليت تُعىن
ابلتغطية واالهتمامات الوطنية والصور النمطية اجلغرافية وسهولة الوصول إىل األحداث اإلخبارية ( ، S.،Brooker-Gross
 .) 1-9،(1983 65Bوحيث إن وسائل اإلعالم تقدم التقارير احلية ملشاهد األحداث اإلخبارية ،فإن الصحافة حباجة إىل
التقارب املكاين والقرب من احلدث واقرتاب البث اإلذاعي(  ) 657-674، (2007). 8، J.،Huxfordوتعد العواصم
واملراكز املالية الرئيسية واملناطق غري املستقرة سياسيًا هي صور منطية من الناحية اجلغرافية بدرجة كبرية كما تعترب كمواقع ذات أمهية
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ابختالف املناطق اللغوية ،ومقدار انتشار الكلمات يف األقطار واألقاليم ،وغري ذلك ،مما يتيح لنا معرفة الواقع اللغوي للغة من
اللغات ،سواء أكانت لغات فصحى أم مشرتكة أم خاصة ،أم هلجات اجتماعية ،أم إقليمية ،أم عاميات خاصة.
و تعد الدراسة اجلغرافية اللغوية ،من أحدث وسائل البحث يف علم اللغة؛ ألهنا تسجل الواقع
اللغوي للغات أو اللهجات ،على خرائط جيمعها آخر األمر أطلس لغوي عام .وختتص كل خريطة بكلمة ،أو بظاهرة
صوتية معينة ،يبدو فيها االتفاق ،أو االختالف بني املناطق اللغوية املتعددة .ومما ال شك فيه أن هناك تشاهبا بني هلجة إقليمية

وأخرى ،أو بني هلجتني اجتماعيتني أو بني عاميات خاصة ،ما دامت هذه مجيعاً ترجع إىل أصل لغوي واحد( الشارف،2021 ،

› .)https://www.scribd.com

 العالقة بني اجليوبولتيكا واجلغرافيا السياسية :بسبب التداخل بني اجليوبولتيكا واجلغرافيا السياسية خلط الكثري من الكتاب
بني العلمني ،أن اجليوبولتيكا تتناول حيوية الدولة وحركتها يف جماهلا االقليمي ويف اجملتمع الدويل يف ضوء احلقائق اجلغرافيا ،فإن
اجلغرافيا السياسية تدرس احلقائق اجلغرافية السياسية هتتم بتحليل بيئة الدولة حتليالً موضوعياً ،أما اجليوبولتيكا فتقوم على دارسة
الدولة من انحية مطالبها وأهدافها على مستوى السياسة الدولية.
والدراسات اجليوبولتيكا هي دراسة متحركة وهي عرضة لعوامل التغيري،رغم ذلك يبقى العامل اجلغرايف مؤثراً يف العالقات
الدولية وهي ال تتوقف عند دراسة وحتليل احلوادث املاضية ،بل تتعدى ذلك إىل دراسة احلاضر وما سيكون عليه املستقبل.
إىل جانب أن الفرق بني العلمني أن اجلغرافيا السياسية هتتم بدراسة الدولة كما هي كائنة أما اجليوبولتيكا تسعى للدراسة
وفق املعطيات اجلغرافية.
و اجليوبولتيكا تستمد مادهتا من أربعة مصادر
 -1اجلغرافيا السياسية
 -2والتاريخ
 -3الدراسات التخصصية (يف موضوعي اإلمربايلية /االستعمار)
 -4واالسرتاتيجية العسكرية (البحرية واجلوية)
ولبعض مواد اجليوبولتيكا عناصر ،حيث التاريخ له عناصر ثالثية (اإلنسان واملكان والزمان) و اجليوبولتيكا هلا عنصران
أيضا (األرض والدولة).
((كما أن اجليوبولتيكا ترتبط ابإلمربايلية والدراسات املتعلقة هبا .فالعمل على أتسيس اإلمرباطورايت كان من الصفات
املميزة لسياسات دول احملور منذ قيام الفاشية والنازية والنزعة العسكرية الياابنية .يقابل هذا من الناحية األخرى الرغبة الطبيعية عند
الدول االستعمارية الكربى احملافظة على ممتلكاهتا
أما الدراسات االسرتاتيجية العسكرية والبحرية واجلوية من املصادر املهمة اليت تستمد منها اجليوبولتيكا مادهتا ،ويتزعم
القائد كالوس فيتز مجيع من كتبوا عن القوة الربية ،أما األمريال ماهان ميثل املرجع األول يف كل ما يتعلق ابلقوة البحرية .أما املاجور
سيفريسكي فيتحل مكانة كبرية يف اجملال اجلوي.
ومعناه أن اجليوبولتيكا تستفيد من جتارب احلروب اليت أحدثتها احلروب املاضية للدراسات اليت تعين هذا اجملال(
قمرب.)›http://h-qamber-gis.blogspot.com ،2016،
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مل تعد اجلغرافيا ذلك العلم الذي يهتم بوصف الظواهر وصفا سطحيا بعيداً عن الواقع بل أصبحت ذلك التخصص الذي
يتماشى والتطور العلمي احلديث املعتمد على التحليل والقياس والربط واستخدام النماذج والنظرايت احلديثة وبذلك صارت يف
االجتاه التطبيقي الذي يعرف اليوم ابجلغرافيا الكمية واجلغرافيا التطبيقية اليت ترفض أن تستمر بعيداً عن االنشغاالت الكربى لإلنسان
وتتمثل أمهية اجلغرافيا يف جمالني كبريين مها:
أ -دراسة وتفسري الظاهرات املختلفة اليت حتيط ابإلنسان ،وقد كانت اجلغرافيا فيما مضى علماً وصفياً يهتم بتشخيص
ووصف الظاه ارت اجلغرافيا ولكنها اآلن تعدت مرحلة الوصف اليت تتسم هبا العلوم يف بدايتها إىل مرحلة استجالء العالقات
التبادلية بني خمتلف الظاهرات الطبيعية والبشرية للخروج مببادئ وقوانني حتكم هذه العالقات وتوجهها .حيث إن الدراسات
اجلغرافية تتميز ابلشمولية ،والتوزيع ،والتحليل ،والتفسري حبيث عندما نتناول ظاهرة جغرافية مثل :املطر أو الزالزل أو السيول فنذكر
أسباب حدوث هذه الظاهرة مث نقوم بتحديد موقعها على اخلريطة وحتليل أسباب هذا التوزيع مث ننتهي ابلنتائج هلذا التوزيع ونربط
هذه الظاهرة ابلظاهرات الطبيعية األخرى املرتبطة هبا واملسببة هلا مث ندرس أتثري هذه الظاهرة على اإلنسان أو الظاهرات البشرية
بصورة عامة ،مث نتناول إمكانية احلد أو التقليل من خماطرها ،أما عامل املناخ أو اجليولوجيا يتناول هذه الظاهرات لذاهتا سواء هلا
عالقة بسطح األرض أو ليست هلا عالقة ،حيث يركز على العوامل الديناميكية فقط اليت تسبب حدوث هذه الظاهرة وال يتعرض
للتوزيع وال الربط والتعليل والتفسري.
ب ـ ـ ـ استخدام نتائج الدراسات النظرية السابقة يف حل مشكالت عالقة اإلنسان ببيئته ،وهبذا تتفاوت جماالت الدراسة
التطبيقية يف اجلغرافيا من دراسة العامل كله ،إىل دراسة املدينة أو القرية إىل دراسة مشروع صناعي أو ختطيط حي جديد يف املدينة،
ولكن التخطيط اإلقليمي يعترب من أهم ميادين التطبيق اليت تسهم فيه مجيع فروع اجلغرافيا الطبيعية والبشرية يف الوقت احلاضر.
ومعىن ذلك أن اجلغرافيا ذات قيمة نظرية وتطبيقية ،ومل تعد اجلغرافيا تقصر اهتمامها على الناحية النظرية ،بل إىل تطبيق هذه
املعرفة النظرية يف خدمة البيئة واجملتمع واإلسهام يف حل مشكالته.

أمهية علم اجلغرافيا متعددة فهي تساعدان بكل سهولة يف معرفة األنظمة الفيزايئية اليت يكون هلا أتثري إجيايب على الفرد
واجمل تمع كما أهنا تقدم لنا إمكانية معرفة املواقع اجلغرافية لكل بلد من بلدان العامل وما هي اخلصائص املادية والثقافة لكل بلد
ابإلضافة إىل أهنا تساعدان يف معرفة تقدير األرض وكيفية احلفاظ على املوارد اليت توجد على الكوكب .و تتلخص أمهية علم
اجلغرافيا يف العديد من االهتمامات العلمية والعملية اليت تساعدان يف اآليت:
o
o
o
o

من أمهية علم اجلغرافيا يف حياتنا العلمية أهنا تقوم بتقدمي املعرفة على حتليل العالقة اليت تكون بني البيئة املادية واجملتمع
الذي نعيش فيه.
أيضا يف اختاذ القرارات املناسبة لكي حنافظ على
تساعدان يف معرفة تقدير األرض وذلك ألهنا مهمة يف حياتنا البشرية و ً
أيضا يف البيئة على قدر املستطاع.
املوارد البشرية اليت توجد على الكوكب و ً
أيضا يف معرفة األنظمة الفيزايئية اليت تكون هلا أتثري إجيايب على حياة اإلنسان واجملتمع ومنها فهم العالقة بني
تساعدان ً
الشمس واألرض والعالقة بني األرض ودورة املياه وتيار البحار.
أيضا إىل أنه يساعدان يف معرفة خصائص
يستطيع علم اجلغرافيا أن يوضح لنا املواقع اجلغرافية لكل بلد يف العامل ابإلضافة ً
أيضا الثقافية.
األماكن املادية و ً
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ـ ـ ـ أمهية علم اجلغرافية يف احلياة العملية و العلمية:
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o
o

o
o

أمهية دراسة اجلغرافيا للفرد واجملتمع :توجد أمهية كربى لدراسة اجلغرافيا سواء ابلنسبة للفرد أو اجملتمع ومن أمهيتها ما يلي:
أيضا إىل معرفة األحداث
من أمهية دراسة علم اجلغرافيا ابلنسبة للمجتمع أهنا تساعدان يف فهم الزمن املاضي ابإلضافة ً
املختلفة اليت حتدث يف العامل وكيفية ربط هذه األحداث ابلبلد الذي نعيش هبا.
أيضا معرفة املوارد والثروات واملساحات املائية ومساحات اليابسة كما أهنا تساعد
يستطيع اإلنسان واجملتمع من خالهلا ً
أيضا يف معرفة حدود املناطق أبكمله.
الفرد واجملتمع ً
أمهية علم اجلغرافيا االقتصادية:توجد العديد من األمهيات االقتصادية اجلغرافية ومن أمهيتها االقتصادية ما يلي:
مؤخرا كمنافس
استطاعت اجلغرافيا االقتصادية أن تقوم بفتح اآلفاق يف مجيع اجملاالت اجلغرافية ابإلضافة إىل أهنا دخلت ً
للعلوم اليت يتم تدريسها إىل املوارد وذلك مثل املوارد االقتصادية والتجارية واملوارد الزراعية وغريها من الكثري من املوارد.
أيضا أنه أهتم هبا وبدراستها مجيع رجال األعمال ورجال احلرب كوهنا تدرس مجيع املناطق اجلغرافية للموارد
من أمهيتها ً
الطبيعية واملوارد البشرية.

ـ ـ ـ أمهية علم اجلغرافيا لطالب اإلعالم:
توجد أمهية خاصة ابلنسبة لعلم اجلغرافيا لطالب اإلعالم ومن أمهية اجلغرافية لطالب اإلعالم ما يلي:
أيضا إىل أهنا
من أمهية علم اجلغرافيا لطالب اإلعالم هو دراسة املناخ والسكان والطقس ومجيع مظاهر سطح ،ابإلضافة ً
تساعدان يف حتديد العالقات املختلفة اليت تكون بني مجيع املظاهر الطبيعية املتنوعة أو بني اإلنسان والبيئة احمليطة به.
معرفة التوزيع اجلغرايف لكافة بلدان العامل ،حيث أثبتت بعض الدراسات العلمية أن الدراسات اجلغرافية تقوم إبظهار توزيع
املستوطنات البشرية والتحركات السكانية املستمرة اليت تكون عرب العصور املختلفة.
لعب كل من علم النقوش والكتاابت ) (Epigraphyوعلم أوراق الربدي ) (Papyrologyدوراً هاماً يف جمرايت علم
اآلاثر ،وقد أسهمت النصوص املكتوبة على اجللود والصكوك وشهادات العصور الوسطى وحنوها كثرياً يف استكمال الصورة اليت
عرفت عن حياة اإلنسان ،وال سيما فيما يتعلق بنظمه االجتماعية واالقتصادية والفكرية ،ألن الكتاابت القدمية من انحية ن
ودراسات املخلفات والبقااي املادية من انحية أخرى ،مها من أهم املصادر الرئيسية للحصول على املعلومات اخلاصة حبضارة هذا
اإلنسان.
فإنه ميكن القول إن معرفة حضارة اإلنسان يف ماضيه البعيد والقريب تقوم أساساً على حمورين .أوهلما اليت سجلها يف كثري
من أعماله املكتوبة لتشرح لنا ما تركه هذا اإلنسان من معابد ومقابر وتوابيت ومتاثيل وأوان فخارية وغري فخارية .بل وحياته القدمية
كلها مبا مشلته من نظم اجتماعية وثقافية وسياسية وعقائدية.
اخلامتة:
وأخرياً ميكن القول أن اجلغرافيا يف جوهرها تقوم على حتميات متنوعة من مظاهر سطح األرض الطبيعية ـ ـ ـ ـ ـ ـ كاملوقع
والتضاريس وامتداداهتا ـ ـ ـ ـ ـ ،و البشرية وامتداداهتا ،إال أهنا يف اجلانب اآلخر منها متثل األساس و هي اليت تقوم و تتصل هبا بقية
العلوم وهي اليت تساعد يف التغلب على املشكالت و كذلك ميكن االستفادة منها يف الكثري من العلوم و املعارف و تطبيقاهتا يف
احلياة.
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 أن اجلغرافيا علم جمايل ابمتياز ،يضع يف صلب اهتماماته اإلنسان و متطلباته و تداخالته على اجملال ،لذلك صنفتمن طرف البعض كونه علم بشري أكثر منه علم طبيعي.
 أن اجلغرافيا كباقي ال علوم الطبيعية و البشرية له خصوصيته و منهجه و متطلباته البحثية ،لذا على كل دارس للمجال ومركباته البشرية و الطبيعية االلتزام و التقيد هبا للوصول إىل النتائج العلمية املطلوبة.
 إن العلوم اجملالية و يف مقدمتها اجلغرافيا و العلوم اإلنسانية كل متكامل ،فتوظيف اجلغرافية و توجهها وجهة اجتماعيةيعطي للدراسة مشولية ميكن أن نستفيد منها يف تفسري و حتليل مثل هذه الظواهر االجتماعية خاصة و اإلنسان يعيش
يف جمال جغرايف يؤثر و يتأثر به.
 من خالل الدراسة و اليت اهتمت ابلعلوم اإلنسانية ـ ـ ـ بعلم التاريخ ـ ـ يتضح مدى ارتباط اجلغرافيا كعلم مساعد لدراسةالتاريخ ،و هو ما يرتجم يف النتائج البحثية أن التاريخ واجلغرافيا شريكان متساواين يف دراسة االنسان واترخيه.
 االرتباط بني اتريخ بلد بعينه وجغرافية هذا البلد ،يعكس قيمة هذا االرتباط. من خالل هذه الدراسة نتوصل إىل أن اجلغرافيا كعلم مشويل مستقل له اهتمام كبري ابملواضيع االجتماعية و البشرية ألناإلنسان هو احملور األساسي للدراسات اجلغرافية ،األمر الذي أدى إىل تناول جمموعة من املداخل و املناهج لتطبيقها
يف خمتلف البحوث االجتماعية و اإلنسانية.
مما سبق ميكن حتديد عدد من التوجهات املستقبلية لعلم اجلغرافيا و عالقته ابلعلوم اإلنسانية:
 االهتمام بتنمية املهارات اجلغرافية وتنمية املنظور املكاين للبيئات واألماكن املختلفة أكثر من جمرد سرد احلقائق اجلغرافيةهلا.
 االهتمام ابملفاهيم واملبادئ اجلغرافية و مدى ارتباطها ابلعلوم اإلنسانية بفروعها املختلفة أكثر من احلقائق وذلكلتتواءم مع التطور التكنولوجي و اإللكرتوين و تطور اجملال املعريف وزايدة تراكمه.
 االهتمام ابالجتاهات احلديثة يف جمال اجلغرافيا ومنها اجلغرافيا التطبيقية. االهتمام ابملشكالت اجملتمعية ذات الصلة ابلعلوم اإلنسانية و ذات البعد اجلغرايف ،على كافة املستوايت ،مع إظهاردور الفرد والدولة واجملتمع الدويل يف مواجهتها.
 االهتمام بتوضيح الصور والسيناريوهات املستقبلية للعامل اقتصادايً وسياسياً وبيئياً واعالمياً.من خالل هذه الدراسة اتضح ابلرغم من تعدد املفاهيم اجلغرافية وتنوعها إال أنه توجد قواسم مشرتكة فجميعها تتفق على
أن سطح األرض ميدان الدراسة اجلغرافية وان هناك عالقة تفاعل مع اإلنسان .وأن الظواهر اليت تشغل هذا السطح مبثابة
موضوعاهتا .أما االختالف فيما بينهما فيظهر من خالل درجة الرتكيز على انحية من النواحي أو مظهر من املظاهر.
تتقاطع اجلغرافيا مع العديد من جماالت العلوم اإلنسانية كوهنا علما بشرايً ابمتياز هتتم ابإلنسان كمحور أساسي ومركزي يف
أحباثها املختلفة ،ولكن من زاوية انتشاره يف اجملال اجلغرايف .بني هذا وذاك أتيت مثرة التزاوج بني اجلغرافيا كعلم طبيعي قائم بذاته له
منهجه وأدواته والعلوم اإلنسانية واالجتماعية ودورها األساسي يف بناء اجملتمعات والشعوب .،أتيت هذه الدراسة لتوضيح العالقة
بني العلوم االنسانية املختلفة و علم اجلغرافيا من جهة ،ومن جهة اثنية إبراز أمهية علم اجلغرافيا يف دراسة الظواهر االجتماعية و
اإلنسانية املختلفة أبخذ أمثلة واضحة ملختلف الفروع.
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من خالل هذه الورقة البحثية متكنا من الوصول إىل النتائج التالية:
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