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 العالقة بين الجغرافيا والفلسفةفي 
ريتشارد بييت العالقة بين المكان في الفصل األول من كتابه "الفكر الجغرافي الحديث" يتناول 

والفلسفة )فلسفة المكان( من خالل إعادة طرح عدة أسئلة جوهرية حول معنى الجغرافيا والفلسفة، وما وراء 
الرصين عن المذاهب  هالفلسفة والنظرية االجتماعية وفلسفة المكان والحتمية البيئية. وكل ذلك كمدخل لكتاب

 لم المكان(.  الفلسفية في علم الجغرافيا )ع

 ما الجغرافيا؟ 

تبدو اإلجابة على هذا السؤال محيرة سواء لمن ينتمون لهذا العلم أو لمن ال ينتمون له. ويتمثل 
مصدر تلك الحيرة في الموضوعات المتعددة التي تدخل في نطاق العلم، والتي يبدو أنه ال يوجد رابط واضح 

الجغرافيا نفسها في أزمة بسبب تعقيد ما يفعله الجغرافيون. أو عالقات دقيقة فيما بينها. ويبدو أن هوية 
فالجغرافيا تدرس اإلقليم والمكان والالندسكيب والفضاء المكاني والبيئة الطبيعية، وتتفاوت أهمية تلك المفاهيم 
من وقت آلخر؛ ففي الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي كان التركيز على المكان واإلقليم، وفي 

بعينيات كان التركيز على المكان والفضاء المكاني، وفي الثمانينيات كان التركيز بشكل أكبر على البيئة الس
أخذا في االعتبار أن ه مخاطر البشرية. دالطبيعية نظًرا لتنامي الوعي بمفهوم الكوكب العالمي الذي تتهد
 .)العملية والنفعية( رجماتيةالتحول بين االهتمامات الجغرافية المختلفة إنما يخضع لألهمية الب

ما الذي تحديد مهم بقدر ما هو  البحث عن تعريف لعلم الجغرافيا،  اليس مهمأنه ويرى المؤلف 
يمكن أن يصنعه هذا التعريف. فهل يمكن للجغرافيا أن تساعد الناس على فهم الخصوصية واالختالف بين 

 ألماكن بداًل من التصارع عليها؟ا بأهمية وتقدير ااألماكن؟ وهل يمكن أن تعزز الجغرافيا لدى الناس شعورً 
 تلك هي المسئولية الملقاة على عاتق علم الجغرافيا. 

إن الجغرافيا هي دراسة العالقات بين المجتمع والبيئة الطبيعية. فتنظر الجغرافيا في كيفية تشكل  
أشكال إنسانية لبيئة متكاملة تتكامل  المجتمع وتغيراته وكيفية التشكيل المتنامي للبيئة الطبيعية ألجل خلق

فيها الطبقات والبنى االجتماعية، بحيث تتشكل فيها الواحدة على األخرى لتخلق الالندسكيب االجتماعي 
 الطبيعي بشكله المعقد. 
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وتنظر الجغرافيا أيًضا في كيفية تحكم الطبيعة في ظروف المجتمع اإلنساني سواء فيما يخص البشر 
أو الموارد الطبيعية أو الحدود الجغرافية أو غيرها. فالجغرافيا ببساطة تدرس العالقة بين المجتمع والطبيعة، 

مجموعة معقدة من العالقات وهي ليست عالقة بسيطة تنطوي على منحى واحد في الدراسة بل تشمل على 
المتبادلة التي تشكل النظام اإلنساني ككل. والعالقة بين المجتمع والطبيعة ال تسير في اتجاه واحد، فالعالقة 
السببية التي تؤسس للتغيرات االجتماعية على أساس الظروف الطبيعية تحولت في اتجاه معاكس لتؤكد على 

 ماعي. تأثر البيئة الطبيعية بالتطور االجت

وسؤال "ما الجغرافيا؟" ليس سؤااًل حيوًيا ألجل تماسك واكتمال علم الجغرافيا فحسب، بل هو سؤال 
ضروري لإلنسان ألن العالقة التكاملية بين المجتمع والطبيعة تحدد اإلمكانية الحقيقية لمستقبل الموجودات 

 البشرية. 

البيئة الطبيعية، والذي حدث خالل الثورة ويرفض المؤلف ذلك الفصل الزائف بين الفضاء المكاني و 
الكمية في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي حين كانت هناك أهمية لذلك الفصل في سبيل بسط 
خدمة العلم المكاني في مقابل الحفاظ على تماسك العلم. ولكننا اآلن أحرار في إعادة الربط بين الفضاء 

ت". فالفضاء المكاني كجزء من الطبيعي منخرط بشكل كامل في يل "بيالمكاني وأصله الطبيعي فيما يقو 
 النشاط اإلنساني.

إن الفضاءات المكانية األكثر إثارة لالهتمام هي أجزاء من مناطق لها اختالفات طبيعية حيث تكون  
ذلك العصر فيها المواد الخام ومصادر الطاقة والالندسكيبات الجغرافية مصادر لالختالفات الثقافية. وفي 

الذي يسهل فيه االنتقال والسفر فإن االختالفات اإلقليمية مستمدة في األساس من مصادر البيئة الطبيعية؛ 
. واألماكن لها socionaturalفالجغرافيا اإلقليمية هي التسجيل التاريخي لالختالفات االجتماعية الطبيعية 

 بمحاوالت نشر السلطة والنفوذ. خصوصية، وتختلف فيما بينها. ولها قوة طبيعية ترتبط 

ت" إلى أسوأ مخاوفنا... فبعيًدا عن رومانسية الخصوصية المكانية فإن تلك يينبهنا "بيعلى هذا النحو 
حقول وانتشرت تحت مظلتها الخصوصية والمحلية ُقتل باسمها الماليين من البشر كما حدث في البلقان، 

ختالف في المكان كما له خصوصية وأهمية، هو أيًضا ذو الجماجم والهياكل العظمية في البوسنة. فاال
 خطورة بالغة. 

ألجل الخروج  (اإلمبريقيةالتجريبية والعملية )ويؤكد المؤلف نفسه أن الكتاب يتجاوز التفاصيل 
بتعميمات بنيوية عامة، ولكن تلك التعميمات ليست نتاًجا لمحض تفكير عقالني بل هي مبنية على كم هائل 
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صيل اإلمبريقية من خالل استخدام مستويات عديدة من التعميم في إطار الفلسفة وما وراء الفلسفة من التفا
 والنظرية االجتماعية والممارسة.  

" يعرف المؤلف ما وراء الفلسفة بأنها المناظير Metaphilosophyما وراء الفلسفة وتحت عنوان "
فة هو الرابط بين وجهات النظر العالمية والثقافات والتفكير األكثر عمومية التي توجه تفكيرنا. فما وراء الفلس

 قناة تحمل القيم الثقافية داخل النظرية.  إذن المرتكز حول االهتمامات النظرية، هو

عن الغرض العام من التفكير، ما الذي يسعى إليه الناس، ما الذي  "ما وراء الفلسفةيعبر مفهوم "
الفعالية مطبقة على التفكير. فالفلسفات يمكن أن يتم جمعها ما راء فلسفًيا  ينشدونه، إنها معايير الحقيقة أو

metaphilosophically  حول مجموعة من األفكار الرئيسة، ويتم ترتيبها تاريخًيا من ما قبل الحداثة إلى
تشير إلى الحداثة إلى ما بعد الحداثة حسبما تتغير اهتمامات المفكرين عبر الزمن. وبالتالي فإن الفلسفة 

محاوالت التفكير في أسس الوجود: وجود هللا، معنى الحياة، حقيقة التفكير. إن ما وراء الفلسفة هو البحث 
عن الحقيقة المجردة، وبالتالي ال تنتهي أو تختفي تحت سيطرة فلسفات معينة، ولذلك يمكن النظر إلى 

 حرر اإلنسان. نها بحث عن الحقيقة في ظل تعلى أالماركسية على سبيل المثال 
 ما الفلسفة؟ 

الفلسفة هي طريقة مجردة في التفكير تستخدم المنطق لتنظيم التخيالت والمعتقدات والمفاهيم 
والتصورات داخل أنساق صورية عقالنية. وحتى تحقق الفلسفة فائدة عملية فإنها تزعم أن الممارسات 

 اإلنسانية تحكمها األفكار. 

من الخيال، لكنها نواتج مستمدة بشكل  اعشوائي ااألفكار ليست انبعاثأن على أيًضا الفلسفة تؤكد و 
أساسي من الخبرة المستقلة إلى حد ما عن الواقع المادي. وتنظم الفلسفة تلك األفكار داخل أنساق متماسكة، 

 وتوظف النتائج ألجل محاولة فهم الوجود. 

لتراث اليوناني القديم. وبالنسبة لهذا ويعد كل من المنطق والعقالنية نتاج إلحياء عصر التنوير ل
طريقة التراث الغربي فإنه يفترض أن العقل له بنية داخلية مستمدة من تشابه الخبرة في العالم المحدد أصاًل ب

كما في عملية التطور الطبيعي على سبيل المثال أو في نموذج الحياة البشرية الذي يبدأ بالميالد ثم منظمة 
 في بنى أخرى أساسية في عملية ديمومة الوجود.  الحياة ثم الموت أو

إن المنطق العقلي يتمثل هذا النظام الخارجي في صور عقلية يمكن التعبير عنها بصورة رمزية. 
وهنا يستطيع المرء أن يتكلم ويكتب بالرموز التي تمنح الماهية لعدد ال نهائي من الحوادث. ولذلك لم يكن من 

حكام البد أن يكونوا فالسفة. غير أن األفكار الفلسفية ليست محض نتاج عجب أن يرى أفالطون أن ال



 

5 

 

إلعمال العقل المحض كما يؤكد المؤلف؛ وهنا يتم تحديث فكرة البنى المنطقية الداخلية بمفاهيم البنى 
ياق االجتماعية والسياسية والثقافية، وبالتالي فإن مناهج وطرائق التفكير تسطر نفسها على العقل وفًقا للس

 االجتماعي والثقافي. 

ولذلك ليس هناك وسيلة للحديث عن فلسفة واحدة كلية وعالمية، بل إن هناك العديد من الفلسفات 
التي تتحدد معالمها وتمثلها لدى الفالسفة وفًقا لألنساق التاريخية واألنماط اإلقليمية. وتتضمن الفلسفة مواقف 

االجتماعية، ( Ontology )علم الوجوديما يعرف باإلنطولوجيات أساسية يتبناها الناس تجاه سبل معيشتهم ف
)نظرية  وتبحث أيًضا عن الصدق والصحة في أحكامنا على الواقع الخارجي والذي ربما نسميه ابستمولوجيا

 . والتمثل واالنطولوجيا واالبستمولوجيا هي مجاالت أساسية من اختصاص الفلسفة. المعرفة(
. والنظرية لديها صلة مباشرة مع األحداث النظريةح الثالث وهو مصطلح ثم ينتقل المؤلف للمصطل

والممارسات التي تقابلنا في الواقع المعيش. والنظرية استقرائية بشكل أصيل، بمعنى أنها تتكون أولًيا من 
، فهي تتمثل بعض النتائج الجزئية الخاصة بأحداث أو مقوالت التحقق الواقعي (إمبيريقيةتجريبية )مصادر 

من خالل استخدام التعميم. وهي في الغالب تبحث عما هو مشترك أو متشابه بين الحوادث المختلفة، ولكنها 
لنظرية ربما تبحث أيًضا عن أنماط لالختالف، أو ربما تبحث فقط عن االختالف والتباين. وبالرغم من أن ا

مكون أساسي من مكونات الفلسفة، فإنها ترتبط بغرض معين في الحياة، فهي جسر للصلة بين الواقع 
المعيش والتأمل الفلسفي. وكل مفكر عند صياغته لنظرية ما إنما يسعى بشكل أساسي لالنتقال من المعلوم 

 من النظرية يسمى الجغرافيا.   إلى المجهول. ويؤكد المؤلف أنه يتعامل في هذا الكتاب مع نوع ما معين 
 Social Theoryالنظرية االجتماعية 

تشغل النظرية االجتماعية المنطقة الوسيطة بين الفلسفة والنظرية. فالنظرية االجتماعية ترتبط 
بالغرض أو الهدف أكثر من الفلسفة. فهي تتعامل بشكل أكثر وضوًحا مع االتجاهات االجتماعية والسياسية 

 والثقافية والخصائص المميزة للمجتمعات الواقعية. 

في مصطلحات مجردة وعامة مثل الفلسفة بل تكون أكثر ارتباًطا  وكنتيجة لذلك فهي ال تنخرط
بالمصطلحات االجتماعية. والنظرية االجتماعية مثلها مثل أي شيء جديدة إنما تنتج من خالل عدد سابق 
ومستمر من المحاولة والخطأ. وُتستمد النظرية االجتماعية من االنتقادات الموجهة لفكرة أن العقل له بنية 

فطرية، وبداًل عن ذلك فإن المنظرين االجتماعيين ينظرون إلى المنطق على أنه اجتماعي وثقافي في  منطقية
 األصل، وسياسي في الغرض والهدف. 
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فاألفكار المنطقية تأثرت بالفعل بالمعتقدات غير المنطقية والمعاني الثقافية، وبالجسد واالنفعاالت 
ى الفلسفة باعتبارها تجريد ما كلي يعتمد على منطق التحليل مثلها مثل العقل. وهنا بداًل من النظر إل

نظر للفلسفة هنا باعتبارها نظرية اجتماعية أو الرياضي كما في المدرسة التحليلية فإنه من األفضل أن يُ 
 أفكار في سياق ثقافي بداًل من التعميم الكلي.

ل بالمعنى النقدي من حيث أنها ويمكن القول بأن النظرية االجتماعية هي نظرية سياسية بشكل أصي
مخصصة لتغير العالم بطريقة ما نحو األفضل. وهي يسارية في األسلوب والشخصية والغرض. فهي مكرسة 

شك )ما نزوعا نحو اللجعل العالم أفضل للفقراء والمظلومين، ومخصصة لتحرر اإلنسانية في أشكالها األكثر 
ريات االجتماعية التي يتعامل معها الكتاب هي نظريات نقدية بعد حداثية(. وفيما يرى "المؤلف" فإن النظ

 ويسارية بل حتى ثورية اجتماعًيا. 

وما يميز النظرية االجتماعية ليس فقط مصطلحاتها الخاصة أو مستويات التعميم التي تستخدمها، 
عية. وتستجيب بل إن ما يميزها حًقا أنها تحاول تنظير الموجودات البشرية ووضعها داخل جماعات اجتما

الناس للظروف والغاية والعاطفة والوعي واالختيار، ويقوم البشر بتأويل القوى التي تؤثر فيهم. ويقوم 
مضاعفة. وتعكس تلك البداية التعقيد في )تأملية( المنظرون بتأويل تلك التأويالت في عملية هيرمونطيقية 

 ا فضول المنظرين االجتماعيين.الحياة اإلنسانية غير أن ذلك التعقيد هو ما يثير دائمً 

. وينخرط المنظرون االجتماعيون في "Praxisة الممارسويعرض المؤلف كذلك لمصطلح "
الممارسة بطرق عديدة سواء داخل اإلطار األكاديمي أو خارجه. وينخرط المفكرون بشكل أساسي في إنتاج 

تمثل ألحداث وممارسات واقعية. ويحاول األفكار ونشرها ومناقشتها بشكل أبدي، ولكن األفكار نفسها هي 
فيستخرج األفكار من الوقائع  التأمل النظريالبحث أن يكتشف األسس اإلمبريقية الواقعية لتلك التمثالت. أما 

فيتحدى بنية تلك  النقدفتوضح تلك األفكار وتعمل على نشرها. وأما  الكتابةويضعها في أنساق نظرية. أما 
كثر سهولة. أكار وا عادة صياغتها في بنى أخرى يعمل على نشر تلك األف والتعليمها. األفكار ويحاول استبدال

وفي إطار النظرية االجتماعية فإن تلك العمليات ال يمكن اعتبارها عمليات محايدة، بل إن التفكير والبحث 
ريد للوقائع بل هي والكتابة والتعليم هي عمليات سياسية مستغرقة في عالقات القوة. فاألفكار ليست مجرد تج

 أدوات لإلقناع. 

فإن الجغرافيا  Geographical Praxisالجغرافية  اتأما فيما يتعلق بالفكر الجغرافي أو الممارس
بشكل عام هي ما يفعله الجغرافيون، ولكن ما يفعله الجغرافيون ليس أمًرا واحًدا أو ذو نمط ثابت، بل إن ما 
يفعله الجغرافيون يعبر عن طريقة صناعة الجغرافيا عبر الممارسات المستمرة، على سبيل المثال فإن طريقة 
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لها من األستاذ إلى تالميذه. والبحث الجغرافي نفسه يعكس تدريس الجغرافيا تحدد شكل األفكار التي يتم نق
اإلمكانيات والنواقص، حتى فعل الكتابة يلقى باستمرار بمفاهيم ومصطلحات جديدة، أو كما يقترح منطق 
الجملة )كيف لي أن أعرف ما أفكر فيه ما لم أرى ما أكتبه؟(. وممارسات التعليم والبحث إنما تأتي كرد فعل 

وسع من األزمات االجتماعية واألمور الطارئة والمتطلبات البرجماتية. ورد الفعل هذا هو رد فعل على سياق أ
 سياسي ألنه يتضمن منفعة أو نقد أو قبول أو معارضة لنظام اجتماعي قائم بالفعل.  

 فلسفة الجغرافيا 

ي. وبالنسبة للمعني لفلسفة الجغرافيا، معنى إيجابي وآخر سلبثمة إثنان من المعاني ت" أن ييرى "بي
اإليجابي فيمكن القول أن فلسفة الجغرافيا هي نسق من األفكار الخاصة بمحتوى العمل الجغرافي الذي يطوره 
الجغرافيون من خالل ممارساتهم الجغرافية بشكل عام. ويؤدي تعليم وكتابة وممارسة الجغرافيا على مستوى 

ر العملية، وتصوغها في مشروع نظري تأملي يؤدي إلى النظرية إلى صياغة مفاهيم مجردة تلخص المناظي
توجهات أخرى جديدة. إنها المنطقة التي يتقابل فيها الجغرافيون لمناقشة ممارستهم بطرق عامة، ويوضحونها 

 بشكل بسيط.

أما فيما يخص معناها السلبي فإن فلسفة الجغرافيا قد تعني ممارسة أيديولوجية معينة من جانب من  
افة فلسفية يمارسونها على من يظلون أو يبقون في إطار الممارسة فقط. ورغم ذلك تظل فلسفة لديهم ثق

الجغرافيا في تفاعل مستمر مع الفلسفة كعلم مستقل وبالتالي مع التيارات الفكرية بشكل عام. ويكون هذا 
ة في تعزيز نسق األفكار التفاعل تفاعاًل منتًجا عندما يؤول الجغرافيون الفلسفة بتطبيق معارفها اإلجمالي

 المتشكلة عبر تأمل الصور واألنماط المنفصلة خالل الممارسة النظرية.

ويمكن للفلسفة أن تخطو خطوات أفضل لو تخلت عن اإلصرار على قراءة نظريات الفالسفة من 
مل خالل نظريات أخرى، واألفضل لها أن تعيد التشكل من خالل الممارسات اإلمبريقية بداًل عن التأ

المحض، أي البد أن تتوجه الفلسفة نحو الواقع. وال يشبه التفكير المجرد في فلسفة الجغرافيا مثيله في الفلسفة 
بل هو أقرب إلى التنظير كما في النظرية االجتماعية، وغالًبا ما يتم تفضيل النظرية االجتماعية على الفلسفة 

يء يمكن أن ينطبق عليه فكرة التطبيق العملي، وتظل إلى حد ما؛ ألن الفلسفة تبدو وكأنها تهرب من أي ش
النظرية االجتماعية هي الخلفية التي يمكن أن تقدم تعميًما تستفيد منه فلسفة الجغرافيا وفي نفس الوقت ال 

 تنفصل فيه عن اإلطار العملي.

ية ترتبط إن تحول فلسفة الجغرافيا من نطاق الفلسفة لتكون أقرب إلى النظرية االجتماعية هي عمل
بطبيعة التغير الحادث في طريقة التفكير الجغرافي نفسه. فلقد كان التفكير الجغرافي تفكيًرا "طبيعًيا" 
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naturalistic  بمعنى أن مفهوم الطبيعية يحتل نقطة المركز داخل الفكر الجغرافي سواء في الشكل أو
وينظر إلى البشر على أنها المضمون، فكان ينظر إلى المجتمعات من خالل خصائصها الطبيعية، 

 موجودات طبيعية )مخلوقة( بالمعنى الحرفي لكلمة مخلوقة. 

فالجغرافيا كانت تبحث عن فعل هللا في العالم والطبيعة. كانت تبحث عن التصميم اإللهي والغاية 
، أو بكلمات اإللهية في العالم. وفي القرن العشرين أصبحت فلسفة الجغرافية ذات تاريخ مادي لعمليات واقعية

 أخرى حدث تغير في غرض التفكير ذاته بشكل عام من التأمل الروحي إلى النشاط العقلي العملي. 

فالمقصود بالفكر الجغرافي الحديث مجموعة المدارس الجغرافية وهنا يبدأ الفكر الجغرافي الحديث؛ 
نوير في أوروبا. وقد نشأت التي سبقت الفكر الجغرافي المعاصر والتي ظهرت في مرحلة ما بعد عصر الت

تلك المدارس من خالل الحاجة إلى فهم وتفسير الكم الهائل من المعلومات التي جمعها المستكشفون 
باستخدام المنطق والعقل بداًل من البحث عن اإلرادة اإللهية أو العناية اإللهية في العالم. وقد بدأ الفكر 

يرهم من التخصصات األخرى النظر إلى العالقات الموجودة في الجغرافي بشكل عام عندما بدأ الجغرافيون وغ
الطبيعة متجاوزين الوقائع ذاتها للتفكير بشكل عام في األنساق المختلفة مثل الالندسكيب واألقاليم والفضاءات 

إلى أنه من المتفق عليه أن الفكر الجغرافي الحديث قد بدأ مع "ألكسندر فون  "بييت"المكانية. ويشير 
 لدت" و"كارل ريتر".همبو 

" مفهوم جوهري في نشأة Environmental Determinism الحتمية البيئيةويعتبر مفهوم "
الجغرافيا كعلم قائم بذاته. ففي النصف الثاني من القرن التاسع عشر تحول الفكر الجغرافي في أساسه 

بفضل النظرية التطورية لدارون. المفاهيمي من الالهوت الطبيعي إلى البيولوجيا التطورية. وقد حدث هذا 
على ثنائية اإلنسان والبيئة كما ظهر في النظرة  يوسادت تلك النظرة التطورية العلوم االجتماعية لتقض

بالحفاظ على التصورات جون بابتيست المارك العضوية للمجتمع عند "هربرت سبنسر". ومع ذلك سمح توجه 
هرت فكرة وحدة الحياة العضوية بأعلى صورها عند أحد غالة الدينية والغائية داخل علم الجغرافيا. وظ

 رنست هايكل".إالداروينية وهو "

وقد أكدت الحتمية البيئية على الوحدة العضوية، ونظرت إلى البشر على أنهم ال يختلفون كثيًرا عن 
هت غيرهم من الكائنات التي تعيش على سطح الكوكب، وأكدت أن البشر بالفعل هم حيوانات، وشب

 ن. يالمجتمعات البشرية بالقطعان واألسراب، ومع ذلك يظل البشر مختلف

فالبشر لديهم وعي، ويمارسون التأمل )فنحن نعرف أننا موجودون، وأننا نستطيع أن نفكر في 
، فالتغير االجتماعي بين الجغرافيا الثقافيةوجودنا، وأن نفكر في تفكيرنا ذاته(. وهنا حدث التحول ناحية 
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ال يحدث نتيجة لعوامل وراثية أو جينية بل يحدث عبر تحول ثقافي، ولذلك نجد الجغرافي "كارل أورتن البشر 
( يؤكد أن استبدال القانون اإللهي بالقانون الطبيعي في مجال 1889- 1975" )Carl Ortwin Sauerزاور 

ن القانون الطبيعي ال ينطبق الجغرافيا لم يخلق سوى عقيدة متطرفة مخلصة للكوزمولوجيا الطبيعية بالرغم أ
 بدقة على الجماعات البشرية. 

" Franz Boas از"فرانز بو الذي يبدأ مع " هنا على نفس خطى التفكير االنثربولوجي زاورويسير "
" Wilhelm Dilthey" والمستمد من الفيلسوف "فيلهلم دلتاي Alfred Kroeber"آلفريد كروبير وصوال إلى 

لم الطبيعي يتعامل مع التفسير في حين أن العلم االجتماعي يسعى إلى فهم البشر. والذي يذهب إلى أن الع
والتنظير الرائد لها عند "ريتشارد هارتشورن"  Regional Geographyويشير المؤلف إلى الجغرافيا اإلقليمية 

(1899- 1992.) 

وتمثل إشكالية المعرفة ويتناول المؤلف في نهاية الفصل األسس الفلسفية للفكر الجغرافي الحديث، 
األساس الذي ظهرت من خالله العديد من المدارس والتيارات الفلسفية التي ساعدت في ظهور الفكر 
الجغرافي الحديث. ويشير المؤلف إلى فالسفة أمثال "جون لوك" و"ديفيد هيوم" و"ديكارت" و"ليبنتز" و"سبنوزا" 

في سياقه الفلسفي وهو الفيلسوف األلماني "إيمانويل  وغيرهم، ليضع أهم فيلسوف أثر في الفكر الجغرافي
 كانط" خاصة في نظريته عن الزمان والمكان. 

، تلك المدرسة التي أثرت في شتى Logical Positivism الوضعية المنطقيةعند بييت ثم يتوقف 
أنواع العلوم ومنها الجغرافيا لتحصر مجال العلم في العبارات والقضايا المنطقية التي يمكن الحكم عليها 

 بالصدق أو بالكذب من خالل منهج التحقق العلمي. 

كارل أيًضا إلى رفض الوضعية المنطقية عند بعض الفالسفة والمفكرين وعلى رأسهم "بييت ويشير 
" في الجغرافيا. ويستدعي هنا "ديفيد هارفي" الذي أكد التفسيربوبر". ثم يختتم الفصل بالحديث عن مفهوم "

 على أن الجغرافيا تختص بالوصف والتفسير للتباين المكاني على سطح األرض. 

 الجغرافيا والوجودية والفينومونولوجيا )الظاهراتية( 
الوجودية والفينومينولوجيا " الذي بين أيدينا موضوعا يحمل عنوانمن الكتاب  يتناول الفصل الثاني

من وقد ظهرت الجغرافيا البشرية في أواخر ستينيات القرن العشرين باعتبارها سلسلة  .والجغرافيا البشرية"
 ردود الفعل األكثر تطوًرا ضد أشكال الوضعية المنطقية التي سادت األوساط الجغرافية األكاديمية. 
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نقد وجودي وفينومينولوجي للعلم على للوضعية المنطقية في نقدها الالذع الجغرافيا البشرية استندت 
. ية محل البحثالعلم)التحليل الرقمي واإلحصائي( للقضايا رفض النظرة الكمية وعلى الوضعي بشكل عام، 

وضعية، والتي من أهمها مفهوم وحاولت الجغرافيا البشرية أن تعود إلى بعض المفاهيم التي سبقت المرحلة ال
المكان والالندسكيب. ويشير المؤلف إلى مجموعة الكتابات الجغرافية التي ظهرت في ستينيات وسبعينيات 
القرن العشرين والتي أسست للجغرافيا البشرية وتلمس جذورها السابقة كما في مجموعة المقاالت التي قدمها 

 م.Marvyn Samuels  "1978ل " و"مارفين صامويDavid Ley"ديفيد الي 

وتختلف الجغرافيا البشرية عن الوضعية المنطقية ليس في االهتمام بالنظرية في ذاتها، بل بطبيعة 
م Nicholas Entrikin "1985النظرية التي توظفها، فالجغرافيا البشرية فيما يقول "نيقوالس انتريكين 

الطبيعي والعلم اإلنساني؛ فهي تسعى لفهم مكان  تعارض المنهج الطبيعي الوضعي الذي يوحد بين العلم
 اإلنسان في هذا العالم بداًل من الكشف عن العالقات السببية الموجودة في الطبيعية.

الفلسفة الوجودية باعتبارها األساس الذي يلقي بييت فيهذا الفصل مساحة كافية من الضوء على 
إلى وجهة النظر الخاطئة عن بييت وضعي. ويشير اعتمدت عليه الجغرافيا البشرية في رفض التوجه ال

 الوجودية التي اعتبرها البعض فلسفة مبتذلة بسبب ما أشيع عنها. 

حول "الوجود اإلنساني" المعطى في هذا العالم في مقابل تتمركز الوجودية صار معروفا أن الفلسفة 
( 1855 -1813عي. ويعتبر "كيركيجارد" )المفاهيم المجردة عن اإلنسان العام والحياة الكلية في الفكر الوض

إلى الوجود اإلنساني الفرد في مقابل المفاهيم لديه األب المؤسس للفلسفة الوجودية. ويشير مصطلح الوجود 
 العقلية المجردة. 

لإلشارة إلى حالة خاصة من  "Dasein "دازين ( مصطلح1976 -1889واستخدم "مارتن هيدجر" )
وجود أكد على أن فقد ( 1980 -1905 "سارتر" )أما قى هناك في هذا العالم(. الوجود )فهو الوجود المل

"كارل . من جانبه يرى اإلنسان أسبق من ماهيته، بمعنى أن اإلنسان يوجد أواًل ثم يختار ماهيته بحرية
ن في هذا يلديه أن البشر يجدون أنفسهم ببساطة موجوديعني مصطلح الوجود أن ( 1969 -1883ياسبرز" )

 العالم.

وقد أرادت الوجودية تحرير الناس من هيمنة الموضوعية، أرادت تحطيم األسطورة العلمية بأن كل 
شيء محدد بطريقة سببية، وبالتالي يمكن تفسيره موضوعًيا بقوانين عامة. والمعرفة الذاتية تحمل في طياتها 

يمان وليس العقالنية كما في مصطلحات طبيعة المفارقة، فهي متجسدة بداًل من أن تكون مجردة، وسبيلها اإل
 "كيركيجارد"؛ فما هو ُمَعتقد فيه أهم من كيفية االعتقاد ذاتها. 
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وفي إطار الفلسفة الوجودية ال يوجد عالم بدون موجودات بشرية. وهذا ال يعني أن الوجود المادي 
الظواهر في نوع ما من الوحدة يتوقف على العقول المدركة كما هو الحال مع المثالية، بل إن البشر ينظمون 

 أو "العالم". 

وأيًضا ال يمكن أن ينعزل الوجود اإلنساني، فالوجود هو وجود في العالم. وتلك النظرة التي تؤسس 
الوجود اإلنساني على الذاتية وعلى المنظور الذي ينظر به كل إنسان إلى الوجود جعلت هناك إمكانية 

 واحد فقط كلي ومجرد.  للحديث عن عوالم متعددة وليس عالم

ولذلك فإن المعيشة بالنسبة لـ "هيدجر" هي ارتباط بالعالم بطرق متعددة واهتمام عملي مستمر بإيجاد 
أشياء طبيعية وصناعية يستخدمها اإلنسان، ومع ذلك فإن الناس يمكن أن يصبحوا عبيًدا لما يملكون. وقد 

اهتماًما خاًصا بالجسد كنمط للمشاركة اإلنسانية في  أولى كل من "جابريل مارسيل" و"موريس ميرلوبونتي"
العالم المعيش. فالبشر يشغلون المكان كـ "أجساد"، ومن ثم فإن اليمين أو اليسار، الشمال أو الجنوب، ما هو 
فوق أو ما هو تحت، أو ما هو أمام وما هو خلف، كلها طرق وأنماط "جسدية" لتنظيم المكان. وبالتالي تنظر 

إلى الذات على أنها عامل نشط جسدًيا في هذا العالم وليس مجرد ذات مفكرة كما كان الحال مع  الوجودية
 ديكارت.

إلى األساس الثاني الذي استفادت منه الجغرافيا البشرية في رفضها للمنهج بييت في كتابه وينتقل 
حرفًيا "دراسة أو وصف " أو "الظاهراتية" والتي تعني Phenomenologyالفينومينولوجيا الوضعي، وهو "

 الظاهرة". 

والظاهرة هي كل ما يظهر أو يقدم نفسه لشخص ما. والظاهراتية أو الفينومينولوجيا هي وصف 
األشياء كما تبدو في الخبرة، وال تشمل الخبرة الرؤية والسمع والعالقات الحسية الممكنة فحسب، بل تشمل 

ضب والحكم والتقييم بجانب العالقات الفيزيائية من قبيل تحريك أيًضا االعتقاد والتذكر والتخيل واإلثارة والغ
 األشياء أو دفعها. 

وترفض الفينومينولوجيا تلك الثنائية التي انطوي عليها تاريخ الفلسفة بين الظواهر والماهيات، وأن 
م الداخلي للخبرة، الماهيات يساء تقديمها من جانب الظواهر، ثنائية العالم الخارجي المكون من الوقائع والعال

أو كما ظهرت لدى ديكارت بين العقل والجسد أو الوعي والمادة. أما في الفينومينولوجيا فإن الخبرة تشير 
دائما إلى شيء ما يتجاوزها هي ذاتها، وبالتالي ال يمكن تمييز الخبرة ذاتها باعتبارها شيء ما مستقل، وكذلك 

ن النظر إليها باعتبارها موجودة في الواقع الخارجي بشكل مستقل أيًضا األشياء الموجودة في الواقع ال يمك
 عن الخبرة.



 

12 

 

دموند ا  ( و 1839 – 1914" )Franz Brentanoلقد نشأت الفينومينولوجيا من نقد فرانز برنتانو 
( للوضعية التجريبية. فبالنسبة لـ "هوسرل" فإن الوضعية 1859- 1938) Edmund Husserlهوسرل 

طيع أن تجيب على التساؤالت المعيارية أو التقيمية وهو ما يمثل أزمة ثقافية. ويتمثل السبب التجريبية ال تست
 األساسي في تلك األزمة في نظرة جاليليو التي أدت إلى نشأة العلم بمعناه الحديث. 

فالعالم المنسوب لجاليليو يهدف إلى اكتشاف قوانين الطبيعة المعبر عنها رياضًيا من خالل متغيرات 
فقط قابلة للقياس. والخطأ األساسي في هذا األمر هو زعم جاليليو أن الكيفيات الحقيقية هي تلك القابلة 

للقياس الرياضي )األشكال واألحجام أو المسافات في دراسة المكان(، أما الكيفيات أو الصفات األخرى مثل 
ألولية الرياضية. وقد رفض "هوسرل" )اللون والرائحة أو صفات المكان( هي تأثيرات ذاتية لتلك الصفات ا

 مفهوم العلم بهذا الشكل ألنه يتجاهل الواقع المعيش، أو الواقع كما هو متجسد في الخبرة الذاتية.

" لدى Life worldالعالم المعيش ويشير المؤلف إلى الدور الجوهري الذي يلعبه مصطلح "
ارتية عن البرهان والحدس والرؤية مع األفكار هوسرل. فالفينومينولوجيا عند هوسرل تجمع األفكار الديك

الكانطية عن النشاط المبدع للوعي. فالعالم يكشف نفسه للوعي الذي يضفي عليه المعنى. ويسمي هوسرل 
 المجال التاريخي المتحرك للوجود الحي بـ "الواقع المعيش". 

" لـ "هيدجر" غير الوجود والزمانويتوقف المؤلف عند عمل من أشهر األعمال المعقدة فلسفًيا وهو "
ت" ي" أيًضا، فيمكن قراءة الكتاب من وجهة نظر "بيالوجود والمكانأنه يزيد عليه إمكانية قراءته باعتباره "

 باعتباره تأوياًل وجودًيا للمكان بوصفه متمركًزا ومتأصاًل في أي تحليل عن طرق تعاملنا العملي مع العالم. 

يدجر" تعد األساس الذي انطلقت منه العديد من الحركات الفكرية بعد ويرى المؤلف أن أفكار "ه
كما  التفكيكية لما بعد البنيوية،)إبطال( ذلك، وأن تلك األفكار تكررت بشكل أو بآخر في نظرية البنية ونسخ 

ى في النقد النسوي للموضوعية العلمية، وأيًضا في كل الحركات التي تنطوي علتكررت هذه األفكار أيضا 
 حيوية للفكر الجغرافي.  تضمينات

وفي سبيل توضيح العالقة بين الفينومينولوجيا من جانب والجغرافيا االجتماعية من جانب آخر، رأى 
( لتلك العالقة، 1899- 1959" )Alfred Schutzلفريد شوتز أالمؤلف أنه البد من التوقف عند تأويل "

 ودية في اتجاه علم االجتماع الفينومينولوجي.حيث قام "شوتز" بتحويل الفينومينولوجيا الوج
" لـ "موريس مقدمة في فينومينولوجيا اإلدراك الحسي" العمل الذي يحمل عنوان ويشير المؤلف إلى

( والذي قدم فيه نقًدا بارًعا للتجريبية والعقالنية من وجهة نظر الفينومينولوجيا 1961 -1908ميرلوبونتي" )
نولوجيا من وجهة نظر "ميرلوبونتي" هي الوصف وليس التفسير السببي بطريقة الوجودية. ومهمة الفينومي
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علمية. ويعارض المفهوم الواقعي لوجود العالم باعتباره مستقاًل عن معرفة الفرد الذي يعيش فيه، وأن تلك 
ها العالم المعرفة يمكن تحصيلها من خالل العلم التجريبي. ويرفض أيًضا المثالية المتعالية التي يتأسس في

 على الوعي الذاتي. 

فالواقعية تعتمد على التفسير العلمي، والمثالية المتعالية تعتمد على البنية التحليلية وكالهما بالنسبة لـ 
"ميرلوبونتي" محكوم عليهما بالفشل. فما يستطيع المرء إدراكه عند "ميرلوبونتي" ال يمكن تفصيله وشرحه 

عات بشكل كامل، وربما تحمل عليها صفات أو ال تحمل، وربما تكون بدقة، وال يمكن أن توصف الموضو 
تلك الصفات متعارضة بالجملة، وكل هذا يجعل من الغموض وااللتباس خاصية أصيلة في العالم المعيش. 

تنظر هذا فضاًل عن نقد "ميرلوبنتي" لفهم كل من التجريبية والعقالنية لمكانة الجسد في هذا العالم. فالتجريبية 
الذات اإلنسانية عن الجسد. وقد نظر تفصل إلى الجسد باعتباره محض موضوع، في حين أن العقالنية 

 ".        المعرفة الجسديةميرلوبونتي إلى الجسد باعتباره ذات معرفية وهو ما قدمه المؤلف تحت عنوان "

قد اتفق مع "هيدجر"  " لـ "سارتر" حيث يرى أن سارترالوجود والعدمويتوقف المؤلف كذلك عند "    
بأن التمييز بين أفعال الوعي وموضوعات الوعي أو بين الذات والموضوع هو تمييز كارثي في تاريخ 
الفلسفة. ولذلك انتقد سارتر فينومينولوجيا هوسرل التي تميز بين األنا المتعالية كذات من جانب، وبين 

الموضوعات كموضوعات وكونها  الموضوع القصدي كموضوع من جانب آخر. ورفض التمييز بين
موضوعات للوعي، فالموضوعات ببساطة هي كما هي، والتمييز الحقيقي البد أن يكون بين اإلدراك الحسي 

ليست سامية والتخيل كطرق إلدراك تلك الموضوعات أو تمثلها في الوعي. وبالنسبة لـ "سارتر" فإن األنا المت
تكشفة فيها. والوعي عنده هو فعل وليس ذات، هو وعي ضرورية لتفسير الخبرة، وليست واضحة أو م

 . ساميةبالوجود وليس قصدية مت

"، والتي كانت في Hermeneutics"الهيرميونطيقا التأويل للحديث عن بييت في كتابه ثم يتحول 
 األساس طريقة أو منهج في فهم وتأويل النصوص، وخاصة النصوص الدينية. 

" من تلك العملية التأويلية ألجل فهم Friedrich Schleiermacherوقد وسع "فريدريك شليرماخر 
التعبيرات اللغوية للتفكير، سواء لكلمات النصوص أو لقصد المؤلف. وبالنسبة لـ "شليرماخر" فإن الهيرمونطيقا 

تاسع يمكن أن تكون علمية بمعنى ما، في حين أنها بالنسبة لـ "فيلهلم دلتاي" والمفكرين األلمان في القرن ال
عشر فإن الهرمونطيقا علمية بشكل ال لبس فيه، ولكنها علمية بشكل يختلف عن العلوم الطبيعية، بمعنى أن 

 النص يكون له معنى قابل للتحديد من جانب القارئ. 
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أو الموجود هناك. فالعمل يدعو  Dasein دازينويعتبر كتاب هيدجر "الوجود والزمان" هيرمونطيقا للـ
للتحول الفينومينولوجي من ترك األشياء لتظهر كما هي إلى طريقة تأويل الوجود والكشف عن بنية الوجود 

-Hansفي العالم بطريقة هيرمونطيقية. ويستمر المؤلف في تتبع التيار الهيرمونطيقي من خالل "جادامر 

Georg Gadamer و"بول ريكور "Paul Ricoeur.وغيرهما " 

من األفكار حين بدأت في نقد  اضخم اووفًقا لهذا فقد وجدت الجغرافيا البشرية بين أيديها كيان
الجغرافيا الوضعية في أواخر ستينيات القرن العشرين. وقد استفادت الجغرافيا البشرية من الوجودية 

 لجغرافيا الوضعية تمثلت في: اوالهيرمونطيقا في ثالثة أوجه من نقد 

 ؛ التحليالت النقدية لموضوعية العلم الوضعي الواقعي( 1)

 ؛ مناهج فينومينولوجية وهيرمونطيقية بديلة (2)

 نطولوجيا مكانية مستمدة من الوجودية. أ (3)
"الطوبوفيليا وقد أدت تلك االستفادة من األفكار الهيرمونطيقية الفلسفية إلى ظهور مصطلح 

Topophilia "المصطلح الذي توقف عنده المؤلف طوياًل. وقد صاغه الجغرافي  أو )حب المكان(. وهو
" في السبعينيات من القرن العشرين. ويؤكد هذا المصطلح على العالقة العاطفية Yi-Fu Tuan"يي فو توان 

التي تنشأ بين اإلنسان والمكان، كما يتضمن المصطلح فكرة الخيال البيئي، فالجغرافيا البشرية عند "توان" 
عالقة البشر بالطبيعة وكذلك سلوكهم الجغرافي، بل ومشاعرهم وأفكارهم الخاصة بالمكان والفضاء  تتضمن
 المكاني.

 االجغرافيعالمة عند "دينامية العالم المعيش" ويشير المؤلف أيًضا إلى أثر الفينومينولوجيا في فكرة 
". فمحاولة أنسنة األرض من وجهة نظر "بوتيمر" يمكن رؤيتها في العملية Anne Buttimer"آن بوتيمر 

التي يحاول بها الناس أن يعيشوا في الزمان والمكان. وأن العلوم اإلنسانية قد افتقرت إلى األفكار واللغات 
لديهم إسهام في ولكنها ترى أن الفينومينولوجيين كان التي توضح الخبرة البشرية بالطبيعة وبالمكان وبالزمان. 

 هذا الجهد. 

فالفينومينولوجيا يمكن تعريفها على أنها "نمط فلسفي للتأمل في الخبرة الواعية، ومحاولة لشرح تلك 
الخبرة في مصطلحات المعنى والداللة". ويختلف هذا من وجهة نظرها عن الوجوديين الذين حصروا أنفسهم 

وغيرها؛ فلم يهتم الوجوديون بمشكالت المعرفة أو العقل في مشكالت الحياة مثل القلق واليأس واإلحباط 
 ولكنهم حصروا أنفسهم في مستنقع اإلحباط المحيط بالحياة اإلنسانية. 
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ولكن بالربط بين المنهجين فإن الفينومينولوجيين الوجوديين قد استخدموا المنهج الفينومينولوجي 
وحاولوا اكتشاف األسس العضوية والحسية السابقة  الختراق سياق الواقع المعيش الذي تتشكل فيه الخبرة.

على تكوين الوعي والتي تسبق عملية المعرفة العقلية. وباستدعاء العالقة بين الناس واألماكن واللغة فإن 
" ذاته. وقد هوية المكان"بوتيمر" ترى أن احساس الناس بالهوية الشخصية والثقافية يرتبط ارتباًطا وثيًقا بـ "

" أو Geographies of Lifeworld جغرافيات العالم المعيش"آن بوتيمر" وغيرها إلى ظهور "أدت جهود 
"جغرافيات الحياة اليومية" كما يسميها البعض. ويشير المصطلح إلى الخبرة بالعالم المعيش مادًيا واجتماعًيا، 

 ل الخبرة البشرية.    وهو عالم دينامي متحرك ومتغير باستمرار يدمج أجزاء الحركة في كل متكامل يشك
 Urban Social الجغرافيا الحضرية االجتماعيةمفهوم " بييت في الكتاب الذي بين أيديناويتناول 

Geography ويتوقف عند أحد دراسات الحالة في الجغرافيا التي اعتمدت بشكل أساسي على "
 م. David Ley "1977هي دراسة "ديفيد الي أال و الفينومينولوجيا الوجودية خاصة عند "شوتز" 

نظر للمكان فينومينولوجًيا باعتباره موضوع لذات. ومع ذلك فإن المكان نالبد من أن يرى الي أنه 
ليس موضوًعا منعزاًل بل هو أيًضا صورة وقصد. فالمكان دائًما له معنى للذات. وهذا المعنى يشمل فكرة 

أن المكان في ذاته ليس له معنى ولكن المعنى  القصد للذات. وتتغير تلك القصديات بتغير الذوات، بمعنى
 ينشأ من عالقة الذات بالمكان.

وينتهي الفصل الثاني باإلشارة لمحاوالت نقد الجغرافيا البشرية. ومنها محاوالت النقد الفينومينولوجي 
نولوجيا والوجودية ذاته للجغرافيا الفينومينولوجية. فاألساس الفلسفي للجغرافيا البشرية لم يتم فهمه. والفينومي

ليست من مجموعة األفكار الواضحة والسهلة التي يمكن قبولها في مجال الجغرافيا. غير أن الجغرافيا البشرية 
ضعفت تدريجًيا تحت وطأة تناقضاتها الداخلية. وقد ظهر هذا في النقد الفينومينولوجي للجغرافيا البشرية لـ 

 " الذي يشير إليه المؤلف بالتفصيل. John Pickles"جون بيكليس 

 الجغرافيا الماركسية
الجغرافيا "تحت عنوان الفصل الثالث ينتقل بنا ريتشارد بييت إلى موضع جديد ومهم يتناوله 

 . الراديكالية والماركسية والجغرافيا الماركسية"

لحركات السياسية ظهرت "الجغرافيا الراديكالية" في منتصف ستينينات القرن العشرين كجزء من ا
التحررية التي تنادي بالعدل والمساواة وتقاوم اإلمبريالية السياسية وتعارض أنماط الظلم واالضطهاد 
والعنصرية والحروب غير المبررة وعلى رأسها حرب فيتنام. وقد شهدت أواخر الستينيات مجموعة من 
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من مدن غربية، وحركات طالبية التوترات على الصعيد االجتماعي والسياسي مثل حريق بعض أجزاء 
 م، والمعارضة واسعة النطاق للحروب. 1968وعمالية في فرنسا عام 

ونظر البعض إلى علم الجغرافيا واهتماماته الكمية التقليدية على أنه منفصل اجتماعًيا وسياسًيا عن 
احثين الجغرافيين في األحداث التي تجري من حوله. وانتشرت تلك النظرة بوجه خاص بين الطالب وشباب الب

في أواخر الستينيات في جامعة  (Antipodeأنتيبود الجامعات. وظهرت "المجلة الجغرافية الراديكالية" )مجلة 
 كالرك في ماساتشوستس. 

وبدأت الكتابات والمقاالت منذ منتصف الستينيات تميل نحو موضوعات جغرافية لها صلة بالنواحي 
والتمييز العنصري والمرأة واألقليات والعالم الثالث وغيرها. وتغيرت طريقة االجتماعية، مثل قضايا الفقر 

 الكتابة ذاتها لتشمل الرسم والكاريكاتير وغيرها بجانب الطرق المعتادة.

والمقصود بها األهمية االجتماعية لعلم  –" Social Relevanceاالجتماعية  الصلةوتحت عنوان "
يشير المؤلف إلى أن الفكرة المنتشرة في الستينيات من القرن   -الجغرافيا وصلته بقضايا ومشكالت المجتمع 

أن الراديكاليين هم نوع جديد من المفكرين يختلفون جذرًيا عن األجيال السابقة، ليس تكمن في العشرين كانت 
 هم االجتماعية أو توجهاتهم السياسية لكن ألنهم كانوا فاعلين في ممارستهم الحياة اليومية. فيما يتعلق بأصول

ذا كان األكاديميون السابقون قد  فهم أكاديميون يفكرون ويبحثون ويدرسون بطرق وأشكال جديدة. وا 
 تغيير المجتمع.  هووحد التحقوا بالسلك األكاديمي ألسباب مختلفة، فإن الراديكاليين هدفهم الوحيد وجهدهم األ

الجغرافيين  رابطةلم يكن هدفهم أن يلتقوا في الفنادق الفاخرة في أوساط المدن كما يحدث في اجتماع 
، والذين هم بالنسبة للراديكاليين آلهة تتحدث مع آلهة، وربما تمنح بعض شذرات اهتمام لطالب يناألمريكي

 الدراسات العليا أو شباب الباحثين. 

ديكاليون متفائلون في أنهم ربما بعد عقد من الزمان سيصبحون هم آلهة العلم الجغرافي كان الرا
الحديث التقليدي الهادئ عن من  بدالالتي أحدثوها ولكنهم سيتحدثون بلغة متواضعة ومؤدبة عن الثورة 

 العالقة بين المكان والسلطة.

الشعور باألسف تجاه فرد من االجتماعية" ُيدرك على أي نحو غامض ك الصلةلم يكن مصطلح "
أفراد اإلنسانية، بل كان يعني الوقوف بجانب المضطهدين والمظلومين والدفاع عن حقوقهم المسلوبة، النضال 
والضغط ألجل إحداث تغير اجتماعي جوهري. وحتى بالنسبة للجغرافي الكمي الذي يؤمن بالقيم الليبرالية 

" فإنه برغم انتقاده للمقدمات الثورية لليسار الجديد إال أنه قد Richard Morrillالمنفتحة "ريتشارد موريل 
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شهد له بأن دوره األكاديمي قد تمثل في البحث عن العدل والمساواة وسالم المجتمع والبحث عن طرق 
 "راديكالية" لتحقيق تغير اجتماعي.

" الجغرافيا واإلمبرياليةبدول العالم الثالث سوى عن العالقة بين " ةالجغرافي الصلةوال يعبر مصطلح 
الذي يعرض له المؤلف مشيًرا إلى موقف الراديكاليين من حرب فيتنام. فتلك الحرب في نظرهم ما هي إال 
داللة على مرض مستوطن وتاريخي لإلمبريالية العالمية األولى. وظهرت مجموعة من المقاالت التي تتبنى 

قات المركز بالهامش واإلمبريالية ساهمت في تدعيم وجهات أفكار راديكالية تجاه التخلف وعدم التنمية وعال
 النظر الراديكالية عن العالقة بين الجغرافيا واإلمبريالية. 

التي أشار فيها إلى أن العلم  James Blaut "1976دراسة "جيمس بلوت هنا  المهمةومن األعمال 
 )االستغالل األبيض للعالم غير األبيض(.الغربي التقليدي منغمس في اإلمبريالية التي عرفها على أنها 

الزخم الفكري الناتج عن الحركات الراديكالية ظهرت مجموعة من التساؤالت الخاصة خضم وفي 
بالجنوسة من جانب بعض النساء في األوساط األكاديمية خاصة في بداية السبعينيات. وبحث الجغرافيون في 

"، وقد شكلت تلك التساؤالت عالمات هامة في طريقة النظرية لبيئةالمرأة واالعالقة بين المرأة والمكان أو "
 النسوية فيما بعد. 

وقد ظهرت أولى األعمال في هذا الخصوص على هيئة نقد لغياب المرأة في التراث الجغرافي أو للـ 
 " لألنماط الكالسيكية الجديدة والسلوكية الخاصة ببنية المكان. gender-blindness"العمى الجنساني 

ة وقد ركزت األعمال الليبرالية النسوية في الجغرافيا خالل فترة السبعينيات على محاولة إيجاد "جغرافي
" التي سعت إلى توثيق المظالم العديدة التي تعرضت لها المرأة. ومن geography of womenالنساء 

" Alison Hayford (1974)رائدة في هذا المجال كما يشير المؤلف مقالة "آلسيون هايفورد األعمال ال
 م ويقتبس منها المؤلف ويحلل بعض أجزائها بالتفصيل.1974

" التي ظهرت في Anarchic Leanings )الفوضوية( النزعات األناركيةويتوقف المؤلف عند 
وقد ظهرت تلك النزعات في سياق الحركات التحررية التي انطلقت األيام األولى لظهور الجغرافيا الراديكالية. 

" أو الفوضوية كنظرية سياسية تعني شكاًل من anarchismمن نظريات سياسية مختلفة ومنها "األناركية 
 المركزية السياسية. السلطة أشكال الحكم الذاتي دون الخضوع بالضرورة ألي شكل من 

ا واألناركية بينهما ما يمكن وصفه على أنه أكثر من مجرد عالقات وفيما يرى المؤلف فإن الجغرافي
سببية بين االثنين، فهما يتشابهان في البنية فيما يتعلق بالتأويل الطبيعي الفوضوي للشخصية اإلنسانية 

 ."تعاونية بشكل أصيل"باعتبارها 
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" من أهم رواد هذا االتجاه في أواخر Peter Kropotkin"بيتر كروبتكين  الروسي ويعتبر الجغرافي
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. وقد اعتمد كثير من الجغرافيين على أفكاره لتطوير أساس فوضوي 

 له منظور سياسي مميز ألجل صياغة أشكال بديلة للمجتمع التقليدي. 

جتماعي وسياسي واقتصادي بديل وقد أراد "كروبتكين" االستفادة من تاريخ البشرية في تأسيس نظام ا
للرأسمالية. فلقد عاش البشر لفترات طويلة في جماعات منتظمة حول مبادئ التعاون والدعم المشترك، وذلك 

 ألنهم وجدوا أن التعاون والغيرية هما أساس الحياة االجتماعية. 

تاريخ البشر في الحياة الخلفية وراء يمثل وال يزال ذلك يظهر واضًحا في نظام األسرة الذي ال يزال 
االجتماعية. وأكد "كروبتكين" أن واجب الجغرافيين المهتمين بالقضايا االجتماعية يتمثل في الدفاع عن 

 العدالة االجتماعية.السعي نحو تراجع التنمية و لبحد من مصالح الطبقات الدنيا ومواجهة الفقر و 

" وهي Radical Geographical Practice الممارسة الجغرافية الردايكاليةويعرض المؤلف للـ "
 م. Bunge "1968 بنجي" الجغرافي الشهير ممارسة من نوع جديد تحدث عنها

في تلك الممارسة ال ترسل الجغرافيا إرساليات إلى المناطق المجهولة الستكشافها واالستفادة من 
ستكشاف المجتمع اإلنساني ذاته. مواردها كما كان يحدث في الجغرافيا التقليدية، ولكنها ترسل إرساليات ال

ويسمى هذا بإعادة استكشاف المهارات الجغرافية لإلرساليات واستخدامها ألجل أغراض وأهداف جديدة. 
وتتمثل تلك األهداف في أن تتوجه تلك اإلرساليات إلى المناطق األكثر فقًرا، لتعطي بداًل من أن تأخذ، 

 وتخطط للناس، ومعهم أيًضا. 

" البد أن يكونوا جزًءا مما يدرسون، البد أن يتحولوا إلى سكان لإلقليم بنجيكما قال " فالجغرافيون
الذين يريدون دراسته، وعليهم أن يكتشفوا نوع الدراسات التي يحتاجها الناس أواًل، وعليهم أن يتصدوا لتلك 

خالص. وعلى السكان المحليين أيًضا تعلم المهارات الجغرا فية الضرورية حتى المشكالت بكل حماسة وا 
 يصبحوا جزًءا من الحل بداًل من أن يكونوا موضوًعا للدراسة فقط.

وفي بداية السبعينيات بدأ الجغرافيون الراديكاليون في طرح التساؤالت وتوجيه النقد للجغرافيا المكانية 
القضايا " الذي تجاوز The Radical Critiqueالنقد الراديكالي التقليدية. ويعرض المؤلف لهذا "

 االجتماعية ليعبر عن تحول واع من جانب الجغرافيين الراديكاليين نحو المنحى السياسي. 

وقد تمركز هذا النقد على التمييز الجغرافي بين االمتداد المكاني للنشاط اإلنساني وبين سلسلة 
د هو محاولة الكشف عن النشاطات االجتماعية الكاملة المتعلقة بإعادة إنتاج الوجود. وأهم ما في هذا النق

األيديولوجيا العميقة التي تتخفى وراء العلوم االجتماعية التقليدية. ومن أمثلة هذا النقد، النقد الذي وجهته 
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حيث طرحت  industrial location theory" لنظرية المكان الصناعي Doreen Massey"دورين ماسي 
أيديولوجية البحث عن الفائدة االقتصادية أكثر من  مجموعة من الشكوك حول المكان الصناعي الذي يتضمن

البحث عن حلول لمشكالت الطبقات العاملة على سبيل المثال. ويأتي في نفس اإلطار أيًضا النقد الذي 
، فسواء بالنسبة لـ "ماسي" أو development theory" لنظرية التنمية David Slaterوجهه "ديفيد سالتر 

لمكان الجغرافي تستمد أطرها الرئيسة من العلوم االجتماعية البرجوازية دون نقد أو لـ "سالتر" فإن نظرية ا
 مراجعة. 

" من أهم محاوالت النقد الراديكالي لمفهوم العلم David Harveyويعتبر ما قدمه "ديفيد هارفي 
"هارفي" الحجة على أن "المنهج العلمي" الذي يكفل  فقد وجداالجتماعي التقليدي بوصفه أيديولوجية. 

الموضوعية والحيادية األخالقية عن أشياء "واقعية" ما هو إال زعم أيديولوجي؛ وذلك ألن المبادئ )المعيارية( 
ثبات صحتها فقط من خالل استدعاء شيء ما خارج العلم كالميتافيزيقا أو  للمنهج العلمي يمكن تبريرها وا 

خالق أو غيرها، وهي المجاالت التي يتفق الجميع بمن فيهم العلماء على أنها مخترقة بوجهات الدين أو األ
نظر أيديولوجية كثيرة. وبالنسبة لـ "هارفي" فإن المنهج الوحيد القادر على التعامل مع موضوعات مثل العالقة 

ه في "المادية الجدلية" عند ماركس. بين الزيادة السكانية والموارد بطريقة موحدة وديناميكية البد من أن نجد
من الراديكالية إلى الجغرافيا وهنا يظهر التحول الكبير الثاني فيما يرى المؤلف في تلك الفترة وهو التحول )

 (.الماركسية

كانت الجغرافيا الراديكالية بحثًا عن الموضوعات الهامة اجتماعًيا في عصر التناقض واألزمات في 
ولكن األهمية االجتماعية أظهرت تناقًضا داخل الجغرافيا الراديكالية ما بين الموضوعات  المجتمع الرأسمالي.

السياسية المتعددة بشكل هائل وما بين القدرات التحليلية المقيدة بتقنيات ومعايير ومناهج بحث التصورات 
 العلمية التقليدية. 

ة في الموضوع والتوجهات السياسية ولكنها لم يت" أن الجغرافيا الراديكالية كانت راديكالييولذلك يرى "ب
تكن كذلك في النظرية أو منهج التحليل. وكانت هناك حاجة ملحة لمعايير فهم جديدة حتى بين الجغرافيين 

 الوضعيين الذين بات معظمهم أقرب للعلماء الذين يرتدون "المعاطف البيضاء". 

وقد ديفيد هارفي" الرائد السابق للجغرافيا الوضعية. وهنا وجدت الجغرافيا الماركسية دوًرا تحت تأثير "
" تحواًل من الليبرالية والموقف النقدي المرتكز على العدالة االجتماعية والمدينة"اعتبر المراقبون كتاب هارفي 

ًجا "العدالة االجتماعية والمدينة" نموذ كتاب األخالق إلى الماركسية المرتكزة على المادية التاريخية. وقد قدم
 استرشد به الكثير ممن أرقتهم نفس المشكالت. 
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كان استبعاد األسس الوضعية  ات" أن "هارفي" كانت أمامه مجموعة من الخيارات، أحدهيويرى "بي
لصالح الفينومينولوجيا، أي لصالح تصور اإلنسان كموجود في تفاعل حسي دائم مع الواقع الطبيعي 

هج الفينومينولوجية البد وأن تؤدي في نظره إلى المثالية أو التجريبية واالجتماعي الذي يحيط به، ولكن المنا
 " في مجال الجغرافيا. behavioral revolution"الثورة السلوكية هذا األمر الساذجة كما أظهرت 

كانت االستراتيجية األكثر إثماًرا هي تبني مدخل ماركسي تمتزج فيه المادية بالوضعية 
تقديم التأويالت المالئمة للواقع االجتماعي. وبناء على ذلك تكون الماركسية تحليل  والفينومينولوجيا ألجل

مادي مثل الوضعية، لكن في الوقت الذي تسعى فيه الوضعية نحو الفهم، فإن الماركسية تسعى نحو الفهم 
وجود بالفعل ألجل تغيير العالم، وفي الوقت الذي تستمد فيه الوضعية تصوراتها ومقوالتها من الواقع الم
 وبطريقة غير نقدية، فإن منهج الجدل الماركسي يجمع المتناقضات والمفارقات ويشير إلى الحلول.

ومنذ عمل "هارفي" حدث تحول في الفكر الجغرافي من حيث عمقه الفلسفي. وتحول الخطاب 
بستمولوجي الجغرافي بشكل عام من الشغف بالتجريبية والكمية إلى شغف آخر مساوي بما هو سياسي و  ا 

 وأنطولوجي، وارتبطت الجغرافيا منذ ذلك الحين ارتباًطا وثيًقا بالفلسفة والنظرية االجتماعية.

ت" للجغرافيا الماركسية كان عليه أن يعرض بداية للماركسية كتيار فلسفي، وقبل يوقبل أن يعرض "بي
ية اعتماًدا على مقولة "لينين" إنه من أن يعرض للماركسية أيًضا كان عليه أن يمر على تراث المثالية األلمان

ت" مسار الفلسفة الماركسية من ييتتبع "بي. على هذا النحو المستحيل فهم ماركس دون أن ُيفهم "هيجل" أوالً 
ت" معظم يخالل المثالية األلمانية الكالسيكية الممتدة من "كانط" و"فشته" و"شيلنج" وحتى "هيجل". ويتناول "بي

اركسية بشكل مفصل قبل الحديث عن الجغرافيا الماركسية، فيتناول االبستمولوجيا مباحث الفلسفة الم
 واألنطولوجيا والنظرية االقتصادية وغيرها من وجهة نظر الماركسية.

ت" ما يلقد استمد ماركس منهجه الجدلي من هيجل غير أنه رفض مثاليته الروحية والغائية. ويورد "بي
ن منهجي الجدلي ليس مختلًفا عن المنهج الهيجلي فحسب بل هو إ"قاله ماركس في هذا الخصوص: 

معارض له. فبالنسبة لهيجل فإن عملية التفكير التي جعلها موضوًعا مستقاًل تحت مسمى "المثال" هي مبدعة 
العالم الواقعي، وأن هذا العالم الواقعي ما هو إال محض مظهر خارجي للمثال. أما بالنسبة لي فإن العكس 

حيح، فالمثال في ذاته هو الشيء أكثر من انعكاس العالم المادي على عقل اإلنسان وتحوله إلى هو الص
 . "صور في الذهن

 -فيما يقول هو نفسه –كان الجدل الهيجلي يقف على رأسه، وقد أعاده ماركس على هذا النحو 
 ليقف على قدميه.
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الذي يشير إلى أن المثالية  "Sydney Hookويتبنى المؤلف وجهة نظر الفيلسوف "سيدني هوك 
والمادية بشكل عام متعارضان، ومع ذلك فإن العناصر الهيجيلية متغلغلة في نسق ماركس. فبالنسبة لكل من 

؛ ولذلك فإن الجوانب المختلفة للمجتمع هي أجزاء أو اواحد ماركس وهيجل فإن النسق االجتماعي يشكل كال
ذا كانت نظرية هيج ل عن الماهية موجودة في نظرية ماركس، فإن ماهية النسق جوانب من هذا الكل. وا 

بالنسبة لماركس ال تتجاوز مظاهره، ولكن يتم التعبير عنها في تلك المظاهر، فالكل موجود في أجزائه. ولذلك 
 فإن تطوير النسق يكمن في الجدل بين متناقضاته البنيوية.

عالقتها بالجغرافيا وصواًل لظهور ويستمر الفصل الثالث في تفصيل الحديث عن الماركسية و 
الجغرافيا الماركسية. فالمادية الجدلية قدمت للجغرافيا من وجهة نظر "بيت" أكثر مما قدمته للتاريخ. فالجغرافيا 
في حديثها عن األرض لم تستطع تقديم مفهوم السببية الطبيعية دون الركون إلى النسخة الميكانيكية للحتمية 

وافتقرت أيًضا إلى توسط  ،افتقرت إلى جدل العالقات المحايثة بين العناصر الطبيعية البيئية، وذلك ألنها
 االنتاج باعتباره نقطة التركيز األساسية للعالقة بين المجتمع والطبيعة. 

 نقيصتين متصلتين بعضهما البعض وهما: صارت حبيسة الجغرافيا ويرى بييت أن 

 ؛مكانيتقديس العالقة السببية في كل ما هو  (1)

 تهميش جوانب المكان الذي اختارت الجغرافيا أن تركز عليه.  (2)

فالجغرافيون انشغلوا بمفهوم المكان الذي يشكل أحد أهم جوانب الوجود، غير أنهم فشلوا في ربطه بالجوانب 
لمعرفي ت" أن الماركسية أنقذت الجغرافيا من العزلة والجفاف اياألخرى الهامة أيًضا من الوجود. وهنا يرى "بي

بل وحتى أنقذتها من اإلنقراض، فمفاهيم الماركسية أعادت الحياة للجغرافيا. وبدأ الجغرافيون ينخرطون في 
 شرح وتفسير الكوارث البيئية واقتصاديات العولمة وثقافات الشعوب وغيرها.

 

 ما بعد البنيوية/ما بعد الحداثة –البنيوية 
وقد انتشرت "البنيوية  والجغرافيا الماركسية البنيوية"."البنيوية، عنوان الفصل الرابع يحمل 
Stracuralism و"الماركسية البنيوية "Stractural Marxism في فرنسا في خمسينيات وستينيات وأوائل "
 ، ولكن تأثيرهما لم يمتد للجغرافيا األنجلو أمريكية إال في منتصف السبعينيات. العشرينسبعينيات القرن 

نيوية بداية في علوم اللغة عند "دي سوسير" الذي يصف اللغة على أنها محكومة ولقد نشأت الب
بقواعد النسق االجتماعي للدالالت، فالبنيوية تسعى لكشف البنى األساسية للثقافة اإلنسانية. ثم ظهرت في 
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ر إلى "شتراوس" األنثربولوجيا على يد "كلود ليفي شتراوس" الذي أسس ما يعرف بالبنيوية األنثربولوجية، ويشا
في الغالب باعتباره مؤسس البنيوية المعاصرة. وتأثر بها "ميشيل فوكو" في إعادة بناء التاريخ العقالني، 
وظهرت عند "جان بياجيه" في علم النفس، واعتمد "الكان" على بنيوية شتراوس وفرويد في تطوير طريقة 

 وية.التحليل النفسي. وطبقها "ألتوسير" في الماركسية البني

وتذهب البنيوية بشكل عام إلى أن كل الظواهر االجتماعية متصلة فيما بينها مهما كانت  
االختالفات بين مظاهرها الخارجية. فهناك مجموعة من العالقات الداخلية واألنماط التي تربط بين الظواهر، 

ها كلية وشاملة ولها نسق ذاتي. وتلك العالقات واألنماط تشكل ما ُيعرف بـ "البنية". وتتميز تلك البنية بأن
والبنيوية كمنهج تركز على دراسة العالقات بين الموضوعات أكثر من التركيز على الموضوعات ذاتها، 

 فالموضوعات في ذاتها ما هي إلى عناصر من نسق كلي له داللة ما.

إلنجليزية في ة اوقد بدأ ظهور العمل البنيوي على المدن والتخطيط الحضري في العالم الناطق باللغ
هارفي كتاب ديفيد ت" أن هناك عناصر بنيوية مستمدة من "بياجيه" في ييرى "بيو منتصف السبعينيات. 

 العدالة االجتماعية والمدينة". "

من الجغرافيا الماركسية التي تركز على بعض المقوالت التحليلية  امختلف اوقد أنتجت البنيوية نوع
ت" يؤكد يمع والعالقات المتداخلة بين العناصر في أية سالسل دالة، غير أن "بيمثل نمط اإلنتاج وبنية المجت

على أن التوجه نحو البنيوية لم يكتمل أبًدا داخل الفكر الجغرافي، ويرى أن البنيوية هي أكثر تيار لم يتم 
 تقديره بل وتم تقديمه بشكل خاطئ في تاريخ الفكر االجتماعي والجغرافي.

إذا أردنا أن نعرض لتطور البنيوية في فرنسا فإننا البد أن نعود إلى "الفينومينولوجيا ويرى المؤلف أنه 
الوجودية"، وذلك ألن البنيويين من أمثال "كلود ليفي شتراوي" و"لويس ألتوسير" قد طوروا من أفكارهم خالل 

ية؛ ولذلك يتوقف المؤلف معارضتهم لسارتر  الذي تحول من الفينومينولوجيا الوجودية إلى الماركسية الوجود
 ". Sartre’s Marxist Humanism المذهب اإلنساني الماركسي عند سارتربداية عند "

لقد حاول "سارتر" أن يؤلف بين الفينومينولوجيا الوجودية والمذهب اإلنساني الماركسي داخل نوع من 
بشري. وفي هذا المركب فإن سارتر أنها علم فلسفي بالموجود الباألنثربولوجيا الوجودية التي يمكن وصفها 

يوافق على أطروحة ماركس بأن نمط اإلنتاج في الحياة المادية يشكل الحياة االجتماعية والسياسية والعقلية 
 للبشر.

ولكن بالنسبة لسارتر فإن ماركس افتقد إلى السلسلة الوسيطة التي تربط البنية التحتية بالبنية  
على إدراك وفهم العملية التي يتم من خاللها وضع شخص في طبقة ما داخل الفوقية، والتي تجعلنا قادرين 
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المجتمع في لحظة تاريخية معينة. والمقصود بالسلسلة الوسيطة أشياء من قبيل البنية النفسية للشخص، أو 
 وضعه داخل جماعات العمل أو اإلقامة وغيرها.  

شرية مشروطة بالفعل بالبيئة المادية المحيطة وبالنسبة لسارتر فإن الحياة اإلنسانية والفاعلية الب
سارتر يرى انه يجب أال يختزل البشر باإلنسان، وتلعب الموارد الطبيعية دوًرا كبيًرا في ذلك بال شك، ولكن 

فقط في ظروفهم )الجغرافية(، فاإلنسان يتميز بقدرته على تجاوز الظروف الحالية. وأصل ذلك التجاوز 
. فندرة الموارد على سبيل المثال قد تكون موقف معطى أو ظرف حالي ولكنه موجود في مفهوم الحاجة

 يتضمن أيًضا محاولة بذل جهد لتجاوز هذا الظرف من خالل الحاجة. 

ي التي ترى و " من خالل معارضة فكرة المذهب اإلنسانمن الوجودية إلى البنيويةوقد حدث التحول "
ي، فالبنيوية تؤكد أن البنى االجتماعية ليس لها فاعل وال يمكن أن التاريخ يتم صنعه من خالل الفعل البشر 

 فهمها بدراسة البشر فرادى أو بدراسة األحداث اإلمبريقية. 

لفكر انقيض أن الوجودية أصبحت  –ة الفرنسية أبو البنيوي –األنثربولوجي "كلود ليفي شتراوس" يرى 
ًما شديًدا على "سارتر"، ورأى أنه انسحب إلى الفردانية السليم بتوجهها الحميم نحو أوهام الذاتية. وهجم هجو 

 اختزالية جامعةوالتجريبية وتاه في األروقة العمياء لعلم النفس االجتماعي. وتبنى "شتراوس" نزعة 
scientific reductionism  اختزالية ال نزعة في مقابلanti-reductionism  سارتر". وطبق تلك النزعة"

في األنثربولوجيا يكون من خالل تحليل إثنوجرافي جعية مجال األنثربولوجيا، والر  في مجاله الخاص وهو
بمالحظة وتحليل جماعات إنسانية متمايزة، ومحاولة الوصول إلى ثوابت اإلنسانية بشكل عام، ومن ثم يمكن 

 فهم الثقافة في سياق الطبيعة، وفهم الحياة في سياق الظروف الفيزيائية والكيميائية.

 Ferdinand deاول المؤلف في هذا الفصل اإلسهام الكبير لـ "فيردنياند دي سوسير ويتن

Saussure" علوم اللغة البنيوية " في مجالStructural Linguistics "ويوصف إسهام "دي سوسير ."
عام  في مجال اللغويات بل وفي مجال العلوم اإلنسانية بشكلعلمية )كثورة كوبيرنيقوس في الفلك( بأنه ثورة 

 رغم أنه لم يستخدم مصطلح البنية بل استخدم مصطلح النسق. 

ومع "دي سوسير" لم تعد الكلمات مجرد دالالت لفظية تلصق بأشياء، بل أصبحت الكلمات واللغة 
"مقرر  بشكل عام مصدًرا أساسًيا من مصادر تحليل الواقع وفي نفس الوقت أداه لوصفه. وفي كتابه الشهير

( أكد "دي سوسير" على أن اللغة لها جانب Course de Linguistique Generale) في اللغة العامة"
 .نسقي
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فكل لغة لها نسق من العناصر التي تتحقق داخل جماعة معينة وفي وقت معين، ولها قوانينها  
ة الخاصة التي تتحكم بها في التوازن بين تلك العناصر. إن بنيوية اللغة عند "دي سوسير" تؤكد على السم

ألنساق اللغة، ولهذا التأكيد أهمية قصوى لفهم الجوانب  supra-individualمتجاوزة الفرد االجتماعية وال
األخرى للمجتمع والثقافة والفكر والمعنى الثقافي ألي شيء أو أي فعل خاص محدد بالنسق االجتماعي 

 للقواعد الحاكمة لهذا الفعل أو هذا الشيء. 

اإلمكانية لبعض الصور الخاصة من السلوك اإلنساني. وبهذا المعنى تكون وتخلق تلك القواعد 
األنثربولوجيا الثقافة نسًقا رمزًيا بالنسبة لـ "دي سوسير". ويفصل المؤلف في تلك الفكرة من خالل عرض "

" عند "شتراوس" الذي وسع من تحليالت "دي سوسير" لتشمل Structural Anthropologyالبنيوية 
 سعة من الممارسات االجتماعية مثل الطقوس وعالقات القرابة وطرق إعداد الطعام وغيرها.سلسلة وا

(. الالوعي له بنية مثل اللغةثم يتحول المؤلف إلى البنيوية في مجال التحليل النفسي تحت عنوان )
ر " باعتبارها معارضة لوجهة نظJacques beanفيعرض لوجهة نظر عالم النفسي الفرنسي "جاك بين 

"فرويد". فالتحليل النفسي عند "بين" البد أن يركز على الثقافي وليس الطبيعي، وعلى النسق اإلنساني أكثر 
 من البيولوجي. 

أما العقل عند فرويد هو تفاعل صامت وبال كلمات، مشحون بالضغوط والتوترات التي تقدم المعاني 
" الذي يرى أن الالوعي نفسه له بنية مثل Lacanت" عند "الكان يالخفية خلف ستار اللغة. وهنا يتوقف "بي

 ".ساللغة، وهي الفكرة التي استمدها من "جاكوبسون" و"دي سوسير" عبر "شتراو 

ويتوقف المؤلف عند المناهج البنيوية في مجال األدب تحت عنوان )الثقافات كسالسل دالة  
Cultures as Signifying Chainsهذا الخصوص "روالن بارت  " ويتوقف عند الشخصية األشهر في

Roland Barthes الذي استخدم المناهج البنيوية في نقد النقد األدبي المعاصر باعتباره نقًدا سطحًيا من "
 الناحية التاريخية والنفسية، فضاًل عن تبنيه النظرة الوضعية واعتماده على أحادية معنى النص. 

" الذي يحاول فيه أن يكشف Mythologiesاطير ويتوقف المؤلف عند أهم أعمال "بارت" وهو "األس
عن القواعد األيديولوجية الكامنة وراء ظواهر ثقافية تبدو بريئة مثل كتب اإلرشادات أو علم الفلك، وحتى 
المباني العادية تنظم الفضاء المكاني لتدل على أولويات المجتمع واالفتراضات المتعلقة بالطبيعة البشرية، 

. وقد اهتم "بارت" بمعاني الرموز والعالمات التي تحيط بنا في حياتنا اليومية، فهو وعلى السياسة كذلك
يكشف عن األساطير المتداولة في المجتمع الغربي التي تروج لعالم من األيديولوجيات ووضع اإلنسان 

 بداخله.
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ن اتخذ مو "فوكو" الذي استخدمه " Archaeologyركيولوجيا اآل" مصطلح ويتوقف المؤلف عند
آركيولوجية( ب)ة بحثة المعنية المنهج البنيوي ركيزة للربط بين التاريخ واالبستمولوجيا. فقد حاول "فوكو" في فتر 
 البنيوية أن يوضح المجال االبتسمولوجي الذي تأسست عليه المعرفة اإلنسانية. 

" أو "المعرفي" يحدد التكوينات األساسية داخل فضاء المعرفة التي تقدم epistemeفالـ "إبيستيمي 
ويرفض "فوكو" فكرة وجود بنية شمولية خارج التاريخ؛ ولذلك يتحدث األشكال المختلفة من العلوم التجريبية. 

ج عن انقطاعات معرفية، ويرى أن كل حقبة من حقب التاريخ قد سادتها معرفة معينة، وأن كل ثقافة تنت
 منظومتها الخاصة من المعايير والقيم التي تؤدي إلى خطاب معرفي يشكل الممارسات داخل المجتمع. 

ففي عصر النهضة )وحتى نهاية القرن السادس عشر( كان التشابه بين األشياء هو المبدأ الحاكم 
ن التاسع عشر( لعملية المعرفة، وفي العصر الكالسيكي )من منتصف القرن السابع عشر وحتى أوائل القر 

كانت هناك محاولة لتشكيل منهج تحليل عالمي يحقق يقين كامل من خالل كشف التمثالت والدالالت التي 
تعكس نظام العالم، ثم بعد تحول معرفي مفاجئ في نهاية القرن الثامن عشر لم يرد الناس أن يعرفوا األشياء 

 فقط بل أرادوا أن يعرفوا أنفسهم كذوات أيًضا. 

" انتقلت األفكار البنيوية من مجال Semiotics of Spaceنوان "سيميوطيقا المكان وتحت ع
 اللغويات إلى دراسة المكان عبر السيميوطيقا االجتماعية ودراسة الرموز والعالمات. 

فالرمز أو الداللة هو جزء من تمييز الفرد لبيئته الطبيعية واالجتماعية ولعالمه الداخلي كذلك. وتعتبر 
اء المادية )عناصر المكان( في سميوطيقا المكان هي األدوات الرئيسة إلدراك المعنى في تلك الحالة، األشي

 برغم أن التحليالت قد تتوسع لتشمل أشياء أخرى من قبيل الحيازة والملكية وغيرهما. 

ر دراسة " األنساق الدالة بسياقتها االجتماعية عبSocio-semioticsوتربط "السيميوطيقا االجتماعية 
األيديولوجيات الكامنة وراء الرموز والدالالت، وأشهر من أهتم بمحاولة نقل السيميوطيقا االجتماعية إلى 

" و"آلكسندروس Mark Gottdienerمجال دراسة الفضاء المكاني عالمي االجتماع "مارك جوتدينير 
 ".Alexandros Lagopoulosالجوبولوس 

" Structural Marxismغرافيا من خالل "الماركسية البنيوية وقد انتقلت البنيوية إلى علم الج
ت". وبالنسبة للتراث األصولي للفلسفة الماركسية يمثلها في ذلك مثل معظم العلوم االجتماعية فيما يذهب "بي

 فإنه اعتبر الطبيعة واإلنسان والتاريخ والفكر أشياء مادية تحكمها آليات تتبع قوانين الجدل، 

فإن قوانين التاريخ الحاكمة للتطور االجتماعي  Stalinist determinismووفًقا للحتمية الستالينية 
بداع  تأتي من التطور في قوى اإلنتاج. ولم يرق هذا التأويل لـ "سارتر" الذي رأى أن في ذلك إنكار لفاعلية وا 
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الماركسية العلمية والحتمية  -يرلوبنتي"مثله في ذلك مثل "موريس م –الذوات اإلنسانية، ولهذا رفض "سارتر" 
 وأكد على الدور الحر والمبدع لإلنسان في صناعة التاريخ. 

ولكن إذا كان سارتر قد انتقد ماركس انتقاًدا شديًدا استناًدا على النزعة اإلنسانية، فإن "ألتوسير" اعتمد 
األفكار اإلنسانية لدى ماركس المبكر، على البنيوية في رفض التأويل السارتري لماركس. وميز ألتوسير بين 

 وبين األفكار العلمية لدى ماركس المتأخر. 

وأكد ألتوسير أن هناك انقطاًعا معرفًيا بين أعمال ماركس المبكرة التي ركزت على النصوص الفلسفية 
سياسي كما والتي أهمها نصوص هيجل وبين أعماله المتأخرة التي اتسمت بالطابع العلمي وتحليل االقتصاد ال

يظهر في كتاب )رأس المال(. ورفض "ألتوسير" أي تأويل لماركس ذي نزعة إنسانية مثالية. وقدم تأوياًل 
 اعتبره طريًقا ثالثًا داخل الماركسية بين الحتمية الستالينية واإلنسانية السارترية.  

" وهو Spatial Structuresي يشير لها الفصل مفهوم "البنى المكانية تهمة المالمفاهيم الومن 
م. وبالنسبة لـ "ليبتز" فإن Alain Lipietz "1980المصطلح الذي ظهر عند االقتصادي الفرنسي "آلين ليبتز 

المكان هو شكل مادي للعالقات االجتماعية االقتصادية التي تشكل التكوينات االجتماعية. ويشير مصطلح 
تماعية والطبيعية في المكان، فهو يستخدم لإلشارة إلى "البنى المكانية" بشكل عام إلى تنظيم الظواهر االج

النمط المكاني المنظم الناتج عن األنشطة اإلنسانية. ويشير أيًضا إلى الترابط بين العوامل البشرية والهياكل 
المكانية أو الترتيبات والتنظيمات التي يدخل من خاللها المكان في عمل وناتج العمليات االجتماعية 

الحيوية، وبالتالي يتم التعامل مع المكان باعتباره آلية أو عملية وليس مجرد شيء يمكن دراسته  والطبيعية
 بالطرق التقليدية. 

جدليات المكان وفي عدم تجاهل واضح للذات يشير المؤلف إلى أحد مفاهيمه الخاصة وهو "
Spatial Dialecticsإلنتاج يخلق المكان. ويتضمن " وهي وجهة النظر التي تتجاوز المفهوم البنيوي بأن ا

المفهوم توسيع لمفهوم "ألتوسير" عن االستقالل الذاتي للمكان والعالقات المكانية في نسخة بنيوية من 
تتخصص في دراسة عالقتين أساسيتين وهما: العالقة  –من وجهة نظر "بيت"  –الجغرافية الماركسية التي 

الطبيعي من جانب، والعالقات الجدلية بين التكوينات الموجودة في الجدلية بين التكوينات االجتماعية والعالم 
بيئات مختلفة من جانب آخر، وبالدمج بين هاتين العالقتين نحصل على العالقات البيئية للتكوينات 

 االجتماعية.   
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" نسبة إلى الماركسي Gramscian Marxism"الماركسية الجرامشية  دويتوقف المؤلف عن
الدور األهم. فالعالقة بين  عنده "hegemonyنيو جرامشي" الذي يلعب مصطلح "الهيمنة اإليطالي "أنطو 

 المجتمع السياسي والمجتمع المدني عند "جرامشي" ال تقوم على الحرية ولكنها تقوم على الهيمنة. 

وتشير الهيمنة إلى القدرة على ممارسة السيطرة عبر وسائل عديدة تحقق إذعان جماهيري طوعي 
يشارك في مشروعات اجتماعية تحقق نفًعا للنخبة المستفيدة فقط. كما تشمل الهيمنة عملية نشر قيم وثقافات 

ركية أو تراتبية النظام النخبة بطريقة تجعل تلك القيم راسخة وغير قابلة للنقد، فضاًل عن ترسيخ الهيرا
 االجتماعي عبر نشر وتدعيم تلك القيم في الحياة اليومية. 

وتستخدم الجغرافيا الجرامشية تلك األسس الستكشاف دور المكان في تدعيم أنماط وأشكال معينة من 
ائل مثل الهيمنة. وقد ساهمت جغرافية جرامشي في توسع الجغرافيا الماركسية لتشمل ممارسات الهيمنة في مس

 العرقية واألبوية، وكذلك مفهوم الهيمنة في تحليل الجغرافيا السياسية للعالقات بين الدول. 

" الذي يستخدم لوصف نمط االنتاج والصناعة Fordismالفوردية ويتناول المؤلف كذلك مصطلح "
ت، بل في الصناعة "هنري فورد" في الواليات المتحدة األمريكية في صناعة السيارا االقتصادي الذي طوره

اإلدارة  –بشكل عام، والذي اعتمد في نموذجه الصناعي على أربعة مبادئ رئيسة وهي )التكامل الرأسي 
االستهالك الضخم من خالل األجور العالية للعمال(. وقد تبنى رجال  –المعايير ونماذج االنتاج  –العلمية 

بعد الحرب العالمية الثانية. وترتبط "الفوردية"  الصناعة نموذج "الفوردية" على نطاق واسع في فترة ما
بالجغرافيا بظهور األقاليم الصناعية مثل الريف األسود في المملكة المتحدة، وصناعات انتاج األفالم في 

 لوس أنجلوس. 

ويستمر الفصل في تناول األفكار والمفاهيم والنظريات التي تأثرت بالماركسية مثل "نظرية التنظيم 
Regulation theory التي يعرض لنقدها أيًضا، وينتهي بـ "النقد ما بعد الماركسي "Post Marxist 

Critique .فضاًل عن النقد الجغرافي للماركسية البنيوية " 
ت" فإن هذا ي". وبحسب تعبير "بيدراسات الهيكلة والواقعية والمحليةويأتي الفصل الخامس بعنوان "
فلقد ساد الجغرافيا البشرية تياران أساسيان كما رأينا: الفينومينولوجيا  الفصل يبحث في تشظيات البنيوية.

والوجودية من جانب، والبنيوية والجغرافيا الماركسية من جانب آخر. وكان كالهما يمثل نقًدا للعلم الجغرافي 
اآلخر ومع ذلك السائد الذي كان بدوره يقدم أطروحات لمناهج وطرق أخرى بديلة. وكان كل تيار ينتقد التيار 

يمكن القول أنهما تواجدا سوًيا كمشروع واحد. وقد تغير هذا األمر في أواخر السبعينيات كجزء من تحول 
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دراماتيكي عام نحو اليمين المحافظ الذي في جانبه السياسي أتى بـ "رونالد ريجان" و"مارجريت تاتشر" إلى 
 لمؤلف. سدة المشهد السياسي في أمريكا وبريطانيا كما يقول ا

وفي مجال الجغرافيا انتشرت سلسلة االنتقادات واالنتقادات المضادة، واختفت أفكار وظهرت أفكار 
أخرى، وكل ذلك كان بشكل مؤقت وسريع. وأدت تلك التغيرات في النهاية إلى جغرافيا جدلية خالفية لها أكثر 

 من وجه.
". Structure and Agencyالفاعلية و  البنية والجدل األساسي في الجغرافيا البشرية كان بين "

" داخل النظرية الماركسية، أو أفكار "دنكان E. P. Thompsonوهو الجدل الذي استهلته أفكار "طومبسون 
Duncan و"لي "Ley داخل الجغرافيا، وأعيد ترديدها مرة أخرى في الجغرافيا األنجلو أمريكية في "

" الذي نقل أفكار "طومبسون" إلى مجال  Derek Gregoryالثمانينيات من خالل "ديريك جريجوري 
، الهيكلةت" وهي: نظرية يالجغرافيا. وقد شكل هذا الجدل األقسام الرئيسة الثالث لهذا الفصل كما وضعه "بي

 .  والمحلية، والواقعية

بالتفصيل، وهي النظرية االجتماعية  "Stracturation Theory"نظرية الهيكلة ت لـ ييعرض بي
" والتي تهدف إلى توضيح Antony Giddnesورها عالم االجتماع البريطاني "أنطوني جيدنز التي ط

التداخل بين الموجودات البشرية والبنى االجتماعية التي ينتمون إليها. فالتفسيرات الخاصة بالحياة االجتماعية 
المقاصد والمعاني التي تتشكل من  Agencyفي وجهة نظر "جيدنز" إما تميل إلى القوة أو الفاعلية 

التي هي المنطق والقيود وأنظمة المجتمع. وقد اقترح  Structureونشاطات األفراد، أو تميل إلى البنية 
"جيدنز" بدياًل لتلك الثنائية من خالل إعادة انتاج الحياة االجتماعية كعملية بنائية مستمرة. فالبنية موجودة في 

البنى ليست قيوًدا فحسب بل هي الظروف المناسبة للعمل كل لحظة من لحظات التفاعل االجتماعي، و 
 والفعل االجتماعي.

ت" فإن النموذج الهيكلي الذي وضعه "جيدنز" يمثل حلقة الوصل بين الفاعلية والبنية؛ يوفيما يرى "بي
الموضوع  حيث تهدف نظرية الهيكلة لديه إلى إنهاء إمبريالية الذات المتمثلة في الفرد، وكذلك إنهاء إمبريالية

المتمثلة في المجتمع، وذلك من خالل التأكيد على أن مجال العلم االجتماعي هي أفعال اإلنسان المنظمة 
 خالل الزمان والمكان.
وال  Reflexivityاالنعكاس ت" للثالثة مفاهيم األساسية في نموذج النظرية الهيكلية: يويعرض "بي

يقصد به محض الوعي الذاتي بالحياة االجتماعية، بل مراقبة وضبط ديمومة الحياة االجتماعية من خالل 
المقصود بها أنه يمكن تكرار البنى المختلفة من  Recursivenessوالتكرارية مشاهدة األفعال والتعلم منها. 
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التي  Regionalizationاألقلمة الممارسات. وخالل الممارسات االجتماعية، حيث أن البنية هي نتيجة لتلك 
فيها يلعب مفهوم الزمان والمكان الدور الجوهري؛ وذلك ألن الحياة االجتماعية ال تتم إال في وجود اآلخر 

 الموجود في الزمان والمكان.

ت" لتفاصيل نظرية الهيكلة يعرض أيًضا ألهم االنتقادات التي وجهت لها. يوبعد أن يعرض "بي
"جيدنز" كانت بالنسبة للبعض نظرية غير متسقة مع ذاتها وتنطوي على قدر كبير من الغموض،  فنظرية

 فضاًل عن أنها نظرية مجردة يصعب تحققها على المستوى اإلمبريقي في مجال الحياة اليومية. 

أرض  فاألفكار الفلسفية المجردة في نظر منتقديه لم تكن تكفي لتقوم بدور كيانات فاعلة تتنافس على
الواقع لتحقيق أنماط معيشية معينة. ولم تحل نظرية الهيكلة من أزمة العالقة بين البنية والفاعلية. وال تزال 

بستمولوجية األساسية مطروحة. وهنا تحول مجموعة من الجغرافيين نحو الفلسفة التساؤالت األنطولوجية واإل
 الواقعية ألجل إيجاد إجابات. 

" ويبدأ بـ "نظرية الهيكلة Realism مفهوم "الواقعيةن الفصل الخامس مع ويتعامل الجزء الثاني م
( مع ماركس في أن 1979" )Bhaskar" حيث يتفق "بهاسكار Realist Structuration Theoryالواقعية 

المجتمعات ال تتشكل من أفراد ولكن من مجموع العالقات التي تنشأ بين هؤالء األفراد، وأن النظرية 
ة البد أن تتحول من الظاهرة المفصلة للحياة االجتماعية كما هي متصورة في خبرة الفاعلين االجتماعي

االجتماعيين إلى العالقات األساسية التي تستوجب تلك الظاهرة رغم أنها تظل خفية عن الفاعلين. ويرفض 
 ميثودولوجيا الفردية(."بهاسكار" إمكانية تفسير المجتمع في حدود أفراده فحسب، وهو التصور الذي يسمى )ال

لقد تم تصور العالقات بين الفرد والمجتمع في سياق علم االجتماع الفيبري )نسبة إلى ماكس فيبر( 
في حدود الموضوع االجتماعي الذي يشكله األفراد خالل سلوك قصدي له معنى. وفي التراث الدوركايمي 

 لزم األفراد بها. )نسبة إلى إميل دوركايم( فإن المجتمعات لها حياة خاصة ت

" فإن المجتمعات تشكل األفراد التي بدورها تشكل المجتمعات في حركة Bergerوفي نموذج "بيرجير 
دياليكتيكية مستمرة، فالبنية االجتماعية ليست شيًئا مستقال عن النشاط اإلنساني الذي ينتجها، ومع ذلك فإنه 

 متخارجة عنه وتمارس عليه شكاًل من أشكال اإللزام. حالما يتم إنتاجها فإن الفرد ينظر إليها باعتبارها

وهذا النموذج األخير بالنسبة لـ "بهاسكار" هو نموذج مضلل ألن الناس والمجتمعات ليسا لحظتين  
في نفس العملية، بل هما شيئان مختلفان تماًما، وتصور أن المجتمع يوجد أواًل قبل الفرد من وجهة نظره إنما 

 لي مختلف تماًما عن الفاعلية االجتماعية التي تشكل عالقة الفرد بالمجتمع.يفترض تصور ردايكا
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وتأخذ الواقعية أشكااًل عديدة، ويختلف الواقعيون فيما بينهم عما هو واقعي في األساس. والواقعية في 
صورتها األكثر عمومية تؤمن بوجود العالم الخارجي بشكل مستقل عن الذات العارفة. والواقعية تيار أساسي 

لعالم من خالل المالحظة الدقيقة في الفلسفة مقابل المثالية، وهي كذلك في الفن حيث تمثل تصور صادق ل
 والمحايدة للحياة اليومية. 

" التي يتوقف عندها المؤلف، وخاصة عند النسخة Scientific Realismوهناك "الواقعية العلمية 
". Rom Harreعند الفيلسوف "روم هار العشرين المطورة منها، والتي ظهرت في ستينيات وسبعينيات القرن 

عند "بهاسكار" الذي  "Transcedental Realism( ساميةقعية الترنستندالية )المتالواويتناول كذلك "
حاول أن يحل المفارقة الرئيسة في فلسفة العلوم، وهي في نظره مفارقة أن اإلنسان في نشاطه االجتماعي 

 يحقق معرفة بأشياء ليست من خلقه أو إبداعه الخاص. 

لمعرفة اإلنسان، األشياء الواقعية والبنى والميكانيزمات  هي موضوع (الطبيعية)فاألشياء الفيزيائية 
والعمليات واألحداث واإلمكانيات، جميعها يدرسها اإلنسان ولكن وجودها ال يتوقف على وجوده. وبناء على 
تلك النظرة يكون العلم هو معرفة بما هو موجود بشكل مسبق ومستقل عن الفاعلية اإلنسانية. ويشير المؤلف 

لنظريتها الخاصة عن الزمان والمكان تحت عنوان " Critical Realism"الواقعية النقدية ى تطوير أيًضا إل
 ". Realism and Spaceالواقعية والفضاء المكاني "

" إلى العلم باعتباره يتكون جوهرًيا من معرفة وجود األشياء، وتركيبها، Harreفقد نظر "هار 
في نظره هو مجموعة األماكن  Spaceا الخاصة. والفضاء المكاني وطبيعتها، ومنها تنشأ معرفة بقوانينه

Places  التي توجد فيها األشياء في لحظة زمنية معينة. ولو قلنا مثاًل أن الشيء هو مجرد نقطة، فإن
ضاء المكاني هو مجموع األماكن التي تشغلها تلك النقاط. ولكن السؤال الذي يطرحه "هار" كيف ينتظم فال

 ن؟نسق األماك

لو افترضنا أن لدينا ثالثة نقاط في ثالثة أماكن فإن العالقة "البينية" التي تربط تلك األماكن بعضها  
" أن هذا التفسير يقدم Sayer"الفضاء المكاني". وقد وجد "ساير الحيز أو ببعض هي التي نطلق عليها 

مستقل عنها أيًضا. والشيء الهام لدى نموذًجا عن الفضاء المكاني باعتباره يتشكل من خالل األشياء، ولكنه 
الواقعية النقدية أنها ميزت في العالقات بين عالقات ضرورية جوهرية بين األشياء )وهي العالقات التي 
انعدامها يؤثر على ماهية األشياء ذاتها(، وبين العالقات الثانوية )التي ال يؤثر تبدلها أو انعدامها على 

ات الهياكل التي يكون بعضها ضرورًيا وبعضها ممكًنا، وهذا هو دور التجريد في األشياء(، وتمثل تلك العالق
 الواقعية النقدية.
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عنها التي ظهرت الدراسات " locality المحليةأما القسم الثالث من الفصل الخامس فيتناول مفهوم "
حلية في سياق ثالثة برامج في بريطانيا في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي. وقد نشأت دراسات الم

بحثية مولها مجلس البحوث االقتصادية واالجتماعية البريطاني. والثالثة برامج هي "مبادرة النظام الحضري 
واإلقليمي المتغير" و"مبادر التغير االجتماعي والحياة االقتصادية" و"برنامج إعادة البناء االقتصادي والتغير 

هتمام الرئيس لدراسات المحلية هو جمع األدلة اإلمبريقية التفصيلية للمساعدة االجتماعي والمحلية". وكان اال
 في تحديد طبيعة وأسباب التباين المكاني في عمليات التغير.

" التي لدراساتها أكبر األثر في Doreen Masseyويتوقف المؤلف بالتفصيل عند "دورين ماسي 
الخاصة بالمحلية والمواقع في سبعينيات القرن العشرين  هذا المجال. وقد بدأت في إعادة صياغة النظريات

من خالل نقد األفكار األصولية الخاصة بالمحلية مؤكدة على أن تطبيق النظرية االقتصادية الجديدة على 
 المحليات قد أفرز تناقضات عميقة وغير قابلة لإلصالح. 

قتصاد السياسي والبنية الفلسفية وقدمت "ماسي" منهًجا بدياًل يجمع بين االفتراضات النظرية لال
ت" بشيء من التفصيل، وهو "التقسيم يبالكتاب الذي يعرضه "بي 1984الواقعية. وتوجت ذلك في عام 

". وقد أظهر هذا العمل أن دراسات المحلية ال تحتاج ألن Spatial Division of Labourالمكاني للعمل 
سمية كذلك. وأكدت على أهمية عوامل تستند على المكان تخضع لنظريات االقتصاد الجديد وال ألن تكون ر 

مثل الطبقة والنوع والسياسات والثقافات. وكانت النقطة األهم لدى "ماسي" أن موضوع دراسات المحلية 
 كمواقع لألنشطة االقتصادية ال يمكن فصلها عن الوضع االجتماعي للرأسمالية. 

" و"ما بعد الحداثة Poststructuralismالسادس "ما بعد البنيوية ويتناول الفصل 
Postmodernismو"جغرافيات ما بعد الحداثة " Postmodern Geographies ويبدأ الفصل ."

وعلى رأسها أفكار "هيدجر" التي تم تناولها بالتفصيل في  ةما بعد البنيويأنصار باألفكار التي اعتمد عليها 
 وبشكل خاصة األهمية ألية كتابات خاصة بتلك المرحلة، الفصل الثاني،  وأفكار"نيشته" التي تعتبر بالغ

. ويتناول الفصل كتابات "ميشيل فوكو" و"جاك دريدا" و"ريتشارد رورتي" deconstructionistsللتفكيكيين 
كفالسفة لما بعد البنيوية، ثم يتناول كتابات "ليوتار" و"ديلوز" و"بودريار" كمنظرين لما بعد الحداثة. ثم يعرض 

عرض للمواقف الفصل لتقديم ما بعد الحداثة إلى مجال الجغرافيا على يد "هارفي" و"دير" و"سوجا" قبل أن ي
المختلفة التي نتجت عن ولوج ما بعد الحداثة إلى الجغرافيا. ثم ينتهي الفصل بمحاولة للنقد بالتعويل على 

 كتابات "هابرماس". 
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ت" في هذا الفصل المفهوم العام لما بعد البنيوية الفلسفية، وألنه يمكننا القول أنه ال بيستكشف "بيو 
ت قد فضل أن يعرض لهذا التيار بالطريقة التقليدية التي يلبنيوية فإن بييوجد مفهوم عام لفلسفات ما بعد ا

George Bataille( "1897- 1962 )تعتمد على كتابات أهم شخصياته. ولذلك يتوقف عند "جورج باتاي 
 م. Visions of Excess "1985الذي جمعت كتاباته في "رؤى اإلفراط 

ائط والحشرات والعين الممزقة وغيرها، وذلك في وقد أسهب باتاي في موضوعات كريهة مثل الغ
مقابل المثل السابقة مثل الروح والعقل والرؤية وغيرها. ويرى "بيت" أن "باتاي" لم يرد من وراء تلك 
الموضوعات المثيرة لالشمئزاز أن يستبدل نسق فكري بنسق آخر أفضل، بل إنه أراد أن يرسخ توجه جديد 

باعتبارها معلول لها.  ظاهرة ثانوية معينةت أو هيراركيات، وال تسبب فيه علة ما نحو فكر ال توجد به تراتبيا
 رفض األخالقيات التقليدية باعتبارها القناع الذي تتخفى ورائه مصالح البرجوازية. "باتاي" قد أرادف

ت" بوصفه يلـ "نيتشه" الذي يقدمه "بي "The Will to Power سلطةإرادة الت" عند "يويتوقف "بي
 الشاعر والفيلسوف المحطم لمعايير العقالنية في الفكر المعاصر. 

وتشير الكثير من اآلراء إلى نيتشه بوصفه مبشًرا بالنازية، ولكن التقييمات المنصفة تشير إليه بوصفه 
الحقائق هي أوهام ’’فيلسوف طبيعي انغمس في دراسة النفس البشرية ومشاعرها الدفينة. وبالنسبة لنيتشه فإن 

وقد وجدت ‘‘. الحقائق هي نوع ما من الخطأ ال يستطيع موجود ما أن يعيش بدونه’’، أو ‘‘سينا أنها أوهامن
الحياة الحديثة نفسها ملزمة بمبادئ غير قابلة للشك مثل الروح والتطور والحقيقة، ورغم ذلك فإن الحياة 

تعد تجد في تلك الحياة معنى أو الحديثة تتضمن من وجهة نظر نيتشه سلب للخبرة؛ ولذلك فإن الناس لم 
ت" إلى التأويالت التي ترى في "ما بعد الحداثة" تفسيًرا مطواًل لزعم نيتشه عن أن الحقيقة يحقيقة. ويشير "بي

 "موت اإلله". على طريقةقد ماتت، 

ت" قراءة "جيل ديلوز" لفلسفة نيتشه. وقد رأى "ديلوز" أن نيتشه قد وظف مفاهيم إرادة يويتناول "بي
رادة القوة فيما سلطة( الالقوة ) لخلق صورة جديدة للفكر الغربي تعارض الفلسفة الغربية التقليدية الرجعية. وا 

لدارويني )بقاء الذات(. فكل يقول "نيشته" هي القوة الدافعة للحياة والطبيعة. ويقابل بينها وبين المبدأ ا
الموجودات تسعى إلى فرض قوتها وسيطرتها رغم أن تلك السيطرة هي سيطرة على الذات كما هي سيطرة 

 على اآلخرين. فإرادة القوة تلقى مقاومة مستمرة، وتسعى دائًما للتغلب على تلك المقاومة. 

ل في هذا الفصل هو "ميشيل فوكو" ت" بشيء من التفصييأحد أهم الشخصيات التي يشير إليها "بيو 
فيما  –". ويشارك فوكو نيتشه Knowledge, Truth, Power المعرفة والحقيقة والسلطةتحت عنوان "

 افتتانه بمركب السلطة والحقيقة والمعرفة.  –ت ييقول بي
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طفل ويتبنى "فوكو" موقًفا عدائًيا من الحداثة، ففي العالم الحديث يتدخل العقل في كل شيء، وتت
. وقد انطلق "فوكو" ةالعقالنية على كل زاوية من زوايا الحياة، ويحاول العلم تنظيم كل صور وأشكال الخبر 

لنقد المذهب اإلنساني الحديث على مستوين، األول: أن هذا المذهب قد رسخ نفسه ميتافيزيقًيا في مفهوم 
عن العقالنية الكلية أو العالمية. الثاني: أن قيم اإلنسانية الكلية المجردة على الطريقة الديكارتية التي تتحدث 

ومثل التحرر في عصر التنوير )االستقالل والحرية وحقوق اإلنسان( هي أسس أيديولوجية لجعل النظام الذي 
 يفرض الهوية على البشر في الحداثة وكأنه نظاًما طبيعًيا.

المعرفة". وتنشأ أركيولوجيا المعرفة  ركيولوجياأويتوقف المؤلف كذلك عند أحد أهم كتب "فوكو" وهو "
عند "فوكو" من اإلبستمولوجيا الفرنسية التاريخية، أي دراسة العلم كنمط لخطاب محكوم القواعد. وفي الوقت 
الذي انشغل فيه "جاستون باشالر" بتاريخ الفيزياء والكيمياء، وأنشغل فيه "جورج كانجيلهايم" باألحياء والتشريح 

إن آركيولوجيا فوكو ركزت على تاريخ العلوم اإلنسانية. وقد تمركزت اآلركيولوجيا داخل مثلث والفيسيولوجيا، ف
 مكون من ثالثة أضالع: البنيوية، والفينومينولوجيا، والهيرمونطيقا.

ويشير المؤلف إلى معظم أعمال "ميشيل فوكو" بهدف بيان نظريته المعرفية ومركزها في ما بعد 
)علم األنساب أو حرفيا: شجرة  "Genealogy ت" بشكل خاص عند "الجينالوجيايالبنيوية. ويتوقف "بي

. و"الجينالوجيا" عند "فوكو تعارض المناهج التاريخية التقليدية للبحث، فهي ال تبحث عن ماهيات العائلة(
ل جهي تبحث عن االنقطاعات، وترفض البحث في العمق، تسجل الماضي من أفمزعومة أو قوانين كامنة، 

لى المثل  الحداثيقويض مفهوم الزحف ت نحو التطور. وتنظر الجينالوجيا إلى المعاني الضمنية والمستترة وا 
 تالعليا للحقيقة وأعماق الوعي وغيرها على أنها مفاهيم زائفة. فالحقيقة عند الجينالوجي هي أن األشياء ليس

 لها ماهية. 

البنيوية ضد أية مفاهيم شمولية وكلية؛ فال توجد وتقوم فلسفة فوكو مثلها مثل باقي فلسفات ما بعد  
حقيقة مطلقة صالحة لكل العصور. وكما عهدت العصور الوسطى على سبيل المثال الستخدام الدين 

قد استبدلت الدين بالعلوم اإلنسانية التي  ةإلضفاء المشروعية على ممارسات السلطة، فإن العصور الحديث
المعرفة  –سات السلطوية، وهنا تنشأ العالقة المتداخلة بين مفاهيم "الحقيقة باتت تخلع المشروعية على المؤس

 السلطة". –

في تناول التيارات المختلفة التي تنتمي لما بعد البنيوية، فيعرض بإيجاز  السادس ويستمر الفصل
كية أكثر من لتفكيكية "جاك دريدا" واسهامات "ريتشارد رورتي" التي اعتمدت على تراث البرجماتية األمري

 Postmodernفلسفة ما بعد الحداثة اعتمادها على التراث الفلسفي الفرنسي. ثم ينتقل الفصل إلى "
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Philosophy ."ت" أنه ال توجد حدود فاصلة حادة بين ما بعد البنيوية وما بعد الحداثة، ولكننا يويرى "بي
 بعد البنيوية.مقارنة بما كثر حدة األنتعامل مع ما بعد الحداثة بوصفها شكل من أشكال الشك الفلسفي 

األقطاب الرئيسة في تيار ما بعد الحداثة. ويبدأ بكتاب "الظرف ما بعد الحداثي" لـ المؤلف يتناول ثم 
م الذي قدم فيه مصطلح "ما بعد الحداثة" إلى Jean Francois Lyotard "1984"جان فرانسوا ليوتار 

الخطاب الفلسفي. وقد حاول "ليوتار" إحداث قطيعة جوهرية مع الحداثة، ورفض النظريات الشمولية الكلية 
التي أسماها "السرديات الكبرى". ثم ينتقل إلى "ديلوز" الذي قدم تاريخ الفلسفة بتأويالته لكانط ونيتشه وفوكو. 

" الذي هو واقع موازي للواقع الواقعي Hyperrealityعند "جان بودريار" في مفهوم "الواقع الفائق  ثم يتوقف
" التي تشير إلى النسخ في منتجات ما بعد الحداثة التي قد Simulacra"السيموالكرا عند مصطلح ويفوقه، و 

 تكون أكثر حقيقة من األشياء التي تمثلها.

 يوما بعد الحداثما بعد البنيوي كيفية انتقال ذلك التراث الفلسفي  يحاول المؤلف بعد ذلك أن يوضحو 
". ويتوقف بداية Postmodern Geographyجغرافية ما بعد الحداثة إلى علم الجغرافيا تحت عنوان "
" التي أثرت الكتابات التي تنتمي لجغرافية ما بعد Frederic Jamesonعند إسهامات "فريدريك جيمسون 

ت" عند كتاب "ديفيد هارفي" حالة ما بعد الحداثة ييتوقف "بيكتابات "دير" و"هارفي" و"سوجا". و الحداثة مثل 
The Condition of post modernity وهو الكتاب الذي حقق نجاًحا كبيًرا داخل الجغرافيا البشرية ،"

وخارجها. وقد حاول فيه "هارفي" إعادة صياغة االقتصاد السياسي كمادية تاريخية جغرافية صريحة. فقد 
مجموعة من التحوالت في النظم  أدت إلىشهدت الرأسمالية مجموعة من األزمات في فترة ما بعد الحداثة 

 السياسية.و ابتة للرأسمالية. وقد ركز هارفي على التحوالت الثقافية الناتجة عن التحوالت االقتصادية والقيم الث

يعرض المؤلف لكتابات آخرين في جغرافية ما بعد الحداثة مثل "لي" و"دير" و"سوجا" وغيرهم. و  
الوجيا إلى سؤال جغرافي ويتناول كذلك تأثير "فوكو" على الجغرافيا البشرية حيث أدى بحث "فوكو" عن الجين

أساسي عن السياقات التي ترتبط في ظلها موضوعات معينة بفئات معينة. وقد اشتملت أعمال فوكو على 
مخططات جغرافية للمدن والمالجئ والمستشفيات والسجون ودور الرعاية وغيرها، كما أنه قدم مصطلح 

يس هنا أو هناك: كالفضاء المكاني الذي يتكون )الفضاءات المغايرة: مكان ل " Heterotopia "الهيتروتوبيا
المكانية التي تتكون حين ينظر اإلنسان لنفسه في المرآة( وهو -خالل محادثة تليفونية أو تلك الحالة الزمنية

 . (اليوتوبياالبيئة المثالية )يعارض مصطلح 
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 الجغرافيا النسوية
 Feminst Theory andالنظرية النسوية وجغرافية الجنوسة الفصل السابع عنوان "يحمل 

Geography of Gender."  ويتناول فيه المؤلف الحركات النسوية التي جاهدت ألجل تحقيق العدالة
" الحركة النسوية تاريخًيا إلى ثالثة موجات: تبدأ بييتوالتحرر والمساواة في فترة ما بعد الحداثة. ويقسم "

التاسع عشر وحتى أوائل القرن العشرين، وكان هدفها األساس الحصول على حقوق سياسية األولى من القرن 
 للمرأة مساوية لتلك التي للرجل. 

وتبدأ الموجة الثانية منذ ستينيات القرن العشرين وحتى التسعينيات من نفس القرن. وقد ظهرت هذه 
ي لدى األقليات في شتى أنحاء العالم، وفي الموجة في سياق الحركات المناهضة للحرب وتنامي الوعي الذات

تلك الموجة كانت الحياة الجنسية ومسائل اإلنجاب هي القضايا المهيمنة على الحركة النسوية. أما الموجة 
 الثالثة فبدأت في منتصف التسعينيات، وفيها تمت مراجعة مفاهيم مثل "األنوثة الكونية" و"الجسد" و"الجنس". 

النسوية شكاًل من أشكال األنطولوجيا السياسية، وخاصة تلك الدراسات الناجمة  وقد اتخذت الدراسات
عن الموجة الثانية من الحركات النسوية. وُطرحت فيها تساؤالت جديدة وتم تبني مواقف سياسية من خالل 

 األساس.  فلسفة العلوم النسوية التي رغم اتخاذها شكاًل أكاديمًيا إال أن أهدافها كانت أهداف سياسية في

وينتقل المؤلف من النظرية النسوية في أشكالها األنطولوجية واالبستمولوجية إلى الجغرافيا النسوية 
وتاريخها وحججها والنقاط الجوهرية فيها. ويتتبع المفاهيم األربعة األساسية في حركات التحرر النسوي وهي: 

 النسوية االشتراكية.  –ديكالية النسوية الرا –النسوية الماركسية  –النسوية الليبرالية 
" وهي مستمدة من مجموعة أفكار الليبرالية الكالسيكية. Liberal Feminism"النسوية الليبرالية 

وتؤكد النظرية الليبرالية بشكل عام أن البشر متساوون ولديهم قيم أصيلة باعتبارهم كيانات عاقلة. واستناًدا 
المرأة فإن الليبرالية النسوية تسعي للحصول على حقوق للنساء، على أساس التساوي العقلي بين الرجل و 

باعتبار األنثى إنسان مثلها مثل الرجل، البد أن تحصل على الكرامة والحرية والعدالة وتحقيق الذات وغيرها 
 من حقوق اإلنسان. 

مساواة للجميع. وال تسعى الليبرالية النسوية للحصول على امتيازات خاصة للنساء بل تطلب العدالة وال
وقد أدى استناد النسوية الليبرالية على تجريد الفرد ألن يتم انتقادها من جانب النسوية الماركسية التي رأت في 

 النسوية الليبرالية أيديولوجية برجوازية.
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عرضت النسوية الماركسية بدياًل للنسوية الليبرالية " Marxist Feminismالنسوية الماركسية "
لفهم اضطهاد المرأة. وبدل التركيز على العقالنية الشمولية رأت  اهوم الطبقة التي رأت فيه مفتاحمن خالل مف

له احتياجات يتم تلبيتها عن طريق التطبيق العملي، وأن األشكال  ابيولوجي االنسوية الماركسية البشر نوع
تشكيل طبيعة المرأة من خالل  االجتماعية للعمل تحدد المالمح األساسية للمجتمع وسكانه؛ وبالتالي يتم

التفاعل بين التطبيق العملي والنظام البيولوجي والبيئة المادية واالجتماعية. وتؤكد الماركسية النسوية على أن 
 النساء يتبنين وجهة نظر الطبقة العاملة جذرًيا.

ات ظهرت من خالل حركة تحرير المرأة في ستيني: Radical Feminismالنسوية الراديكالية 
القرن الماضي عبر سلسلة من المواقف التي كان مبدؤها األساسي القضاء على أسباب اضطهاد المرأة. 
وقاومت النسوية الراديكالية تمييز المرأة وفًقا للمفاهيم البيولوجية واإلنجابية، ورفضت فكرة ضعف النساء 

 فسيولوجًيا في مقابل قوة الرجل الذي تعتمد عليه األسرة. 

التطورات في علم االستنساخ ووسائل اإلنجاب ووسائل منع الحمل وأطفال األنابيب وغيرها وقد أدت 
إلى إمكانية تحويل مفهوم األساس البيولوجي للمرأة، بمعنى أن الفروق الجنسية التناسلية لم تعد لها نفس 

 األهمية الثقافية التي كانت سائدة من قبل. 

كثر وعًيا وفًقا لوجود اختيارات فيما يتعلق بالسلوك اإلنجابي. وأصبح القرار البيولوجي لدى المرأة أ
وتعددت نظريات النسوية الراديكالية باختالف رؤيتها ومنظورها، ومنها ما ربط النسوية بالطبيعة، وأن المرأة 

يس تؤكد على العاطفة في مقابل الرؤية المنطقية والعقالنية للرجل، وأن القرب من الطبيعة هو المصدر الرئ
لقوة المرأة وسلطتها، ويصبح المثل األعلى لإلنسان متمثاًل في المرأة من حيث تعاطفها وحدسها وغريزتها 

 للحماية والتضحية. 

ومع ذلك هناك نظريات نسوية أخرى ترفض النظريات الطبيعية معتقدين أنه حتى البيولوجيا البشرية 
الف بين النظريات الراديكالية النسوية فإنها تتفق على أن واالجتماعية هي عملية انتقائية ثقافية. ورغم االخت

 المعرفة النسوية الراديكالية إنما تنشأ مباشرة عن خبرة المرأة والتي تختلف بالتأكيد عن خبرة الرجل. 

وتلتزم بالمفهوم الماركسي لإلبداع التاريخي والمادي  Socialist Feminismالنسوية االشتراكية 
للطبيعة البشرية. وترى النسوية االشتراكية أن قضايا المرأة هي نتيجة لسياق المجتمع الرأسمالي. فقهر المرأة 
مرتبط باالستغالل وقوة العمل عن طريق تحقير المجتمع للمرأة كقوة عاملة منتجة سواء في العمل مدفوع 

العمل غير مدفوع األجر )العمل المنزلي(. ويتمثل الحل في نظرها في تغيير المجتمع ككل وبالتالي األجر أو 
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تطلب التحول والتغير الجذري بفهم أعمق من مستوى يتغيير وضع المرأة. وترى كذلك إن إعادة بناء الواقع 
 الفلسفة الذكورية.  

بعاًدا أعمق تقوم على تضخيم إمكانيات وتفترض النسوية سلسلة من مستويات الواقع التي تشمل أ
المثالي والواقعي  –الثابت والمتغير  –المرأة المتحررة من قيود الجسد. ووفًقا لنظام الثنائيات )العقل والجسد 

.....الخ( فإن الوجود النسوي يتمحور في عالقة معقدة ترتكز على جسد المرأة، واألنشطة الحيوية للمرأة هي 
في حين تتميز تجربة الرجل بازدواجية مستمدة من  ،لمادية النسوية على وجه التحديدالتي تشكل أساس ا

 الفصل بين مجال األسرة ومجال الحياة العامة.

" يؤكد The Science question in Feminismالسؤال العلمي في النسوية وتحت عنوان "
. القرن العشرين ينيات وأوائل ثمانينات" أن هذا السؤال كان محور التركيز واالهتمام في أواخر سبعبييت"

" The man of Reason" التي أكدت في "إنسان العقل Genevieve Loydويشير إلى "جينيفيف لويد 
الفلسفة بالصبغة الذكورية، وأن  صبغواعلى أن فالسفة القرن السابع عشر مثل ديكارت وسبنوزا وغيرهما قد 

فإنهم يتحدثون عن المثل العليا للذكورة. وتقاوم النسوية تلك النظرة هؤالء حيث يتحدثون عن المثل اإلنسانية 
الذكورية التي تخللت العلوم اإلنسانية بشكل عام، والتي وصلت إلى أن يصبح العلم عنصري وعرقي في 
حصائياته ووسائله التقنية والثقافية. وكشفت الكثير من الدراسات النسوية التحيز والعنصرية في  بياناته وا 

 لمشاريع االجتماعية ضد المرأة.ا

" الشكية النسوية في العلم. فاأليدولوجيا العلمية تصف Kellerويشير المؤلف إلى وجهة نظر "كيلر 
العالقة بين العارف )العقل( والقابل للمعرفة )الطبيعة( باعتبارها عالقة عقلية تتم من خالل العقل بداًل من 

التجربة الحسية المباشرة. والذكورة متضمنة في هذا األمر من وجهة  الشعور، ومن خالل المالحظة بداًل عن
 نظر "كيلر". 

إن مشروع النسوية في الغرب كان موجًها نحو انتقاد التمييز ضد النساء ذوات البشرة الملونة 
 Under"تحت العيون الغربية الذي يحمل عنوان المشروع وقد ركز ذلك والمثليات ونساء العالم الثالث. 

Western Eyes على اضطهاد المجتمع الذكوري األبوي ضد النساء، إال أنه من وجهة نظر "أودري لورد "
Audre Lorde من اضطهادهن بعضهن البعض.  عانين" فإن النساء 

األكاديميات في إدراك أن االختالفات بين النساء يجب النظر إليها باعتبارها مصدًرا للقوة  توقد فشل
وليست نقاط ضعف. والمقصود هنا أن العمل النسوي في المشروع الغربي ركز على نساء العالم الثالث 

ل تلك الحقائق بحيث ركز على النظام األبوي والهيمنة الذكورية واالضطهاد الممنهج ضد المرأة. ومن خال
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نشأت نعرة عرقية كامنة في الكتابات النسوية الغربية تتمثل في أن النسوية الغربية وحدها هي التي تستوعب 
 الموضوعات الحقيقية في حين أن نساء العالم الثالث لم ترتفع فوق حالتها الموضوعية الراهنة.

 Feminism asداثة ويتناول المؤلف النسوية كحركة أساسية من حركات ما بعد الح

Postmodernism وتعارض نسوية ما بعد الحداثة نموذج العقل التنويري المتحيز الذكوري الذي يجسد .
 العقالنية العلمية االستعمارية. 

وبالنسبة لنسويات ما بعد الحداثة فإن النسوية تناقض التنويرية من حيث المبدأ. وفي وجهة نظر 
وجهية الستكشاف العالقة بين النسوية وما بعد الحداثة، فكالهما ينتقد  ابعض النسويين فإن هناك أسباب

األسس الفلسفية وعالقتها بالتراث الثقافي بشكل عام، وكالهما أيًضا يقدم معايير للنقد االجتماعي ال ترتكز 
ا بعد على التراث الفلسفي التقليدي. ومع ذلك فإن كل منهما قد أتى من اتجاه معاكس لآلخر، فقد جاءت م

الحداثة من النقد الفلسفي وامتدت إلى النقد االجتماعي، بينما ظهرت النسوية من خالل مواقف سياسية حرجة 
 ، نسخةتوصلت إلى نتائج فلسفية. والدمج بين النسوية وما بعد الحداثة قد أنتج نسخة أكثر قوة من النسوية

 قادرة على انتقاء أفكارها وتعديلها.

فيها أن النسوية تنتمي بشكل  تؤكد" التي Jane Flaxقالة "جان فالكس ويتوقف المؤلف عند م
مرحلة  ىأصيل إلى فلسفة ما بعد الحداثة. وأن المجتمع الغربي في مروره من مرحلة العصور الوسطى إل

 . المجتمع الحديث يتبنى فلسفات قادرة على حل مشكالت كل مرحلة

أفضل الفلسفات القادرة على التعامل مع  ،ا بعد الحداثةوم ،والنسوية ،لتحليل النفسيوتعتبر مذاهب ا
من الظروف االنتقالية وتعيد صياغة المفاهيم وتدشينها مثل مفاهيم  اكبير  امشكالت العصر. فهي تتناول جانب

تشكل الذات والجنوسة والمعرفة والعالقات االجتماعية الثقافية وغيرها من المفاهيم دون اللجوء إلى الشمولية 
 الغائية أو ثنائيات الفكر والوجود. أو 

أن المرأة غير قادرة على تحقيق التحرر من  -مثل كانط –وقد أكد بعض فالسفة عصر التنوير 
أن متطلبات الحداثة إنما تعكس أنصار النسوية  األشكال التقليدية للسلطة باستخدام أساليب الحداثة. ورأى

الذكور البيض. ورًدا على استبعادها من حقوق الحداثة فإن تجربة وخبرة عدد قليل من البشر معظمهم من 
البعض يرى أن المرأة يجب أن تصر على أن مفاهيم مثل استقاللية العقل والحقيقة الموضوعية واالكتشافات 

 العلمية وغيرها البد أن تنطبق على تجاربهن أيًضا. 
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سامح، وكذلك التناقض والغموض إن النظريات النسوية مثلها مثل ما بعد الحداثة تشجع على الت
أن "فرويد" كان إلى " بسخرية بييتوالتعدد، وهكذا يظهر الواقع أقل ثباًتا وأكثر تعقيًدا وبال نظام، وهنا يشير "

 على حق حين أعلن أن النساء أعداء الحضارة.

النساء وفًقا للنظرية النسوية والسياسات التي تتعلق بالمرأة؟! ويشير هذا  نويتساءل "بييت" عن من ه
البعض وفًقا للهياكل الثقافية. فاالختالفات بين النساء في نظره إنما  نالسؤال إلى التمييز بين النساء بعضه

وتمكن النسوية  تعود لهياكل "الهيمنة". ويؤكد أن هناك حاجة لنظريات معرفية تحدد االختالفات بين النساء
 بشكل عام لمواجهة تلك الخالفات في سبيل توحيد الجهود النسوية لمقاومة أشكال خضوع المرأة بشكل عام. 

" أن التمييز على أساس النوع باإلضافة feminist empiricismالتجريبية النسوية وتؤكد "
سير به نحو الخرافات والجهل بسبب للمركزية الذكورية في البحث العلمي هي عوائق تشوه المنهج العلمي وت

التحيزات االجتماعية التي يمكن القضاء عليها بواسطة االلتزام بقواعد للبحث أكثر صرامة وعلمية. وبالنسبة 
للتجريبية النسوية فإنه في الوقت الذي كان من المفترض فيه االرتكاز على المعرفة الناجمة عن التجربة فإن 

نوع محدود ومشوه من الخبرات االجتماعية، ومن وجهة نظر النسوية فإن خبرات  العلوم الغربية انبثقت من
 النساء يمكنها أن تقدم األساس المعرفي األكثر كمااًل واألقل تشوًها من خبرات الرجال وتجاربهم.

التي ارتبطت منذ " Feminist Geographyالجغرافيا النسوية "ويعرج الفصل الحقا على مفهوم 
القضايا وضع حيث ركزت األخيرة في توجهها الجغرافي الراديكالي على  ،جغرافيا الراديكاليةالبداية بال

 االجتماعية بما فيها قضايا المرأة في بؤرة اهتمام العلم الجغرافي. 

ووجهت الجغرافيا النسوية االهتمام إلى قضايا حيوية خاصة بالمرأة أهمها عدم المساواة والتمييز 
" في مجال الجغرافيا ثالثة مناحي Feminist approach "المنهج النسويس. ويعالج استناًدا على الجن

 والطبيعة.  ،Placeوالمكان ،Spaceأساسية، وهي: الفضاء المكاني

وتوضح الدراسات النسوية في مجال الجغرافيا البشرية أن المدينة بشكلها المعاصر تجسد االنقسام 
يل المثال خوف النساء من المدن أو مشاكل اإلسكان للنساء غير بين الجنسين بالمعنى الحرفي، على سب

المتزوجات أو آثار التصميم الحضري والتخطيط على المرأة، كما تركز الدراسات على االختالف في مستوى 
المعيشة بين الرجال والنساء. وتميل ألن تعتمد على المنهج الوصفي والمؤشرات اإلحصائية في إثبات 

 اصة. أطروحاتها الخ
الجدل األبوي ويستمر الفصل في تناول تفاصيل النظرية النسوية وعالقتها بالجغرافيا، فيعرض للـ "

Patriarchal debate الذي بدأ بين "جو فورد "Jo Ford و"نيكي جريجسون "Nicky Gregson عن "
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المؤلف كذلك إلى  مفهوم المجتمع األبوي الذي عملت النسوية االشتراكية بشكل خاص على تهميشه. ويشير
 مجال الدراسات الميدانية في الجغرافيا النسوية. 

 يوضح فيها أهم النتائج التي توصل إليها. عامة وينتهي الكتاب بالفصل الثامن الذي يمثل خاتمة

 تقييم نقدي للكتاب 
يسير في أفق الفكر الجغرافي ليستعرض أهم تياراته الحديثة إال  المؤلفبأن قد يوحي عنوان الكتاب 

أن الكتاب ال يحقق ذلك. فهو يحفر في عمق الفكر الجغرافي متخلًيا عن التحليق في أفقه؛ فهو يقدم الفكرة 
تارًكا الطريقة األكاديمية العقيمة التي تكتفي بجمع أكبر معلومات ممكنة من مصادر أخرى  ،على الفقرة

، ويحافظ على الفكرة التي تبقى في ذهن القارئ بعد أن يترك طريقة قال فالن وقال فالن يتخلى عنددة. متع
 الكتاب.

تحلق في األفق، أو  أن وغالًبا ما تسير الكتابات في العلوم اإلنسانية في إحدى طريقين، فهي إما
تنتصر عطيات والمعلومات، أو للعرض في محاولة لجمع أكبر عدد من الم تنتصرتحفر في العمق، إما أن 

تغرق في التحليل والتفسير على حساب المعلومة. ونادًرا ما نجد كتاًبا يحقق الطريقتين مًعا، وهذا ما للتعمق ف
حققه المؤلف الذي نعرض له؛ حيث استطاع أن يعرض عرًضا شاماًل وموسًعا لمعظم التيارات الفلسفية 

يث، وفي نفس الوقت أنطوى العرض على تحليل عميق ورؤي نقدية واالجتماعية والجغرافية في العصر الحد
 متخصصة. 

ورغم التوسع في تفاصيل فلسفية إال أن المؤلف ال يغيب عن ذهنه ارتباطه بالجغرافيا، ويظهر ذلك 
واضًحا خالل شرحه وتوضيحه لبعض مواقف الفالسفة؛ فهو ال يميل للحديث عما هو مشهور عنهم من 

األساسية في يبحث في أعمالهم عما يرتبط بالمجتمع والطبيعة والمكان وغيرها من المفاهيم  أفكار فلسفية، بل
. ومثال ذلك ما فعله في حديثه عن "روالن بارت" حيث لم يشر إلى الثالثية المشهورة عند بارت الجغرافيا

فعل في اختياره لمثال )مؤلف ومتلقي ونص( بل ركز في حديثه عن الداللة االجتماعية للرمز أو للصورة كما 
 بارت المتمثل في تحية الجندي أسود البشرة للعلم الفرنسي باعتباره داللة على اإلمبريالية الفرنسية.

قد نتفق معه أو نختلف، وهو الخط المؤلف الخاصة، وهناك خط واحد مسيطر على تأويالت 
لجغرافية والفلسفية واالجتماعية. السياسي. فالمنحى السياسي عنده هو المنحى الرئيس وراء النظريات ا

وتفرض الفترة التي يتعامل معها الكتاب التأويل السياسي نظًرا لألحداث السياسية التي أدت إلى نشأت الكثير 
من التيارات الفلسفية واالجتماعية والجغرافية، غير أن التأكيد على المنحى السياسي من جانبه قد انطوى على 
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وأنها  السلطةتأكيده على أن النظريات الفلسفية واالجتماعية هي نتاج لعالقات بعض المبالغة، خاصة في 
، ولكنها في النهاية تظل وجهة نظر تؤكد أن "ريتشارد بييت" يقدم رؤية فلسفية أدوات لإلقناع السياسي

 للجغرافية قد نتفق أو نختلف معها، وال يقدم وقائع جغرافية تقليدية يمكن حسابها كمًيا. 

تصنيف الكاتب ذاته، فلو أمسك القارئ الخبير بهذا الكتاب دون أن يعرف مؤلفه، فإنه لن  ويصعب
يستطيع البت فيما إذا كان الكاتب فيلسوًفا أو عالم اجتماع أو جغرافي، ويبدو الترتيب هنا مقصوًدا، فيمكن 

 ت الجغرافية.ت أن تتنازعه التيارات الفلسفية واالجتماعية كما تتنازعه التيارايلريتشارد بي

بحيث  والسبب األساسي في صعوبة تصنيف هذا العمل إنما يعود إلى تعدد الخلفيات الثقافية للمؤلف
في مراحل فكرية ما يعني أن الكتاب قد تم تأليفه وقد استغرق هذا العمل منه سبع سنوات، م .يصعب تصنيفه

متعددة، ولكن تظل الخلفية الماركسية واضحة ممزوجة بتأثره بما بعد البنيوية مع حفاظه على وضعيته 
لمفهوم "الفلسفة" في حد ذاته. فمفاهيم العقالنية  إدراكهالجغرافية. وتتضح خلفيته الماركسية بشكل كبير في 

نتاج للجهد العقلي المحض، بل هي نتاج ألنماط والمنطقية وغيرها ليست مفاهيم مجردة عن الواقع أو 
تاريخية معينة. وهو نفسه المفهوم الماركسي الذي ينظر للفلسفة على أنها بنية فوقية تمثل نتاًجا لبنى أخرى 
تحتية، وال يوجد مفهوم واحد مطلق وعام للفلسفة، بل هو مفهوم يرتبط بالظروف االقتصادية واالجتماعية 

 أو طبقة معينة وفي لحظة تاريخية ما. معين في مجتمعوالسياسية وغيرها 

من أهم ما يميز هذا الكتاب هو كم اإلحاالت التي يحيل المؤلف القارئ إليها. فطريقة التوثيق في و 
المؤلف ليست الطريقة التقليدية المألوفة، فعندما يتحدث المؤلف عن تيار ما أو مصطلح معين فهو يشير إلى 

عل الحديث عن المصطلحات أهم الدراسات في ذلك التيار أو أهم الدراسات التي صاغت المصطلح، مما يج
 ليس حديثًا تجريدًيا عابًرا، بل هو بحث حقيقي في تاريخ المصطلح واألفكار.   

 داخلبأنه أسلوب نقدي في األساس، غير أنه لم يكن يعمل على دمج النقد  العرضويتميز أسلوب 
ة علمية شديدة، ثم يتناول العرض، فكان عارًضا مخلًصا ثم ناقًدا مخلًصا أيًضا. يعرض الفكرة والمفهوم بدق

أوجه النقد المختلفة التي وجهت للمفهوم، ويزيدها في كثير من األحيان بنقده الخاص. وقد ذيل كل فصل بنقد 
  .شامل في آخره، وفي حال اشتمال الفصل على أكثر من مفهوم أساسي كان يذيل كل مفهوم بنقده الخاص

 

 


