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 :الممخص
الالندشافت  -(Regionاالقميم ) -(Chorologyالكورولوجي )       

(Landschaft)- ( الالندسكيبLandscape)-  المجال االرضي
(Geosphere)- ( الكومباجCompage كل ىذه المصطمحات تمثل ،)

في ىذا المراحل التاريخية لتطور المفاىيم الخاصة بالمكان الجغرافي. 
البحث الذي ىو ضمن مجال الفكر الجغرافي، مناقشة ىذه المصطمحات 
ونظرة الجغرافيين ليا. ومن اجل تحقيق اىداف البحث قسم موضوع البحث 
الى قسمين، تناول القسم االول المراحل التاريخية لتطور مفيوم المكان 

لى الجغرافي، وىي كل من االقميم والالندشافت والالندسكيب وصوال ا
 Space( ومصطمح المجال الجغرافي )Compageالكومباج )

Geography اما القسم الثاني فتناول بالدراسة والتحميل والمناقشة .)
لمفيوم اإلقميم عبر التاريخ من حيث التعريف ومواضيع االقميم وعيوب 
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Abstract: 

 Chorology - Region - Landschaft - Landscape - 

Geosphere - Compage, all of these terms represent the 

historical stages of the development of concepts of 

geographical Areal. In this research, which is within the 

field of geographic thought, discussing these terms and 

the geographers' view of them. In order to achieve the 

objectives of the research, the topic of the research was 

divided into two parts. The first section dealt with the 

historical stages of the development of the concept of 

geographical Areal, which are each of the territory, the 

landscape and the landscape, down to the compage and 

the term space geography. The second section dealt with 

the study, analysis and discussion of the concept of the 

region throughout history in terms of definition, the 

topics of the region, the defects of the region, the borders 

of the geographical region, and the size of the 

geographical region. 
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 المقدمــة

ان االطالع عمى الفكر الجغرافي ميم جدا ألي كاتب في الجغرافية، ألن االلتزام 
بالمنيج الجغرافي ال يتحقق اال من خالل القراءات الواسعة لمصادر الفكر وفمسفة الجغرافية، 
كما ان الفكر الجغرافي ُيعين المؤلفين في الجغرافية عمى البقاء ضمن حدود الجغرافية وعدم 

 االخرى. لالختصاصاتنتقال التجاوز واال
واي اطالع عمى مصادر الفكر والفمسفة الجغرافية نجد ان الفكر الجغرافي ابرز رواده 
من اوربا وتحديدا المانيا عن طرق االلمانيان الكسندر فون ىمبولت وكارل رتر ثم انتقمت ىذه 

فيدال دي البالش وبريطانيا المعرفة الى باقي الدول االوربية منيا فرنسا ومن ابرز جغرافيييا 
مثل الجغرافي ىربرتسون، ثم انتقمت المعرفة الجغرافية الى امريكا حيث ساىم الجغرافيين 

 االمريكان مساىمة كبيرة في تطور ىذا العمم مثل المس سمبل وىارتشون وغيرىم.
 ىذا البحث ىو محاولة لتتبع التطور التاريخي لمفيوم المكان الجغرافي، مع التركيز

عمى مفيوم االقميم الذي ىو قمب الجغرافية في الماضي والحاضر، فاالقميم ىو بيت الجغرافية 
وبدون االقميم تفقد الجغرافية شخصيتيا، ألن اساس العمل الجغرافي قائم عمى تقسيم الكرة 

 .لإلقميماالرضية الى اقاليم ومن ثم دراسة الشخصية الجغرافية سواء الطبيعية ام البشرية 
 عن مجموعة من االسئمة اآلتية: لإلجابةييدف ىذا البحث 

 ماىي المصطمحات المرادفة لألقميم الجغرافي. .8
 ىل ان مفيوم االقميم الجغرافي ثابت ام متغير. .1
 ىل ان معايير تحديد االقميم الجغرافي ثابتو ام متغيرة. .9
 ىل ان االقميم اصبح اداة قديمة في الجغرافية. .4

 المكان والجغرافية:
وم عمم الجغرافية عمى دراسة المكان، او بصورة ادق دراسة محتوى المكان من يق

الظواىر الطبيعية والبشرية، وبما ان محتوى المكان الجغرافي واسع جدا لذلك حاول الجغرافيين 
ايجاد ضوابط وحدود ليذا المكان الواسع، لذلك ظيرت مفاىيم عديدة من اجل دراسة المكان 

الالندشافت  -(Regionاالقميم ) -(Chorologyجي )وىي كل من الكورولو 
(Landschaft)- ( الالندسكيبLandscape)- ( المجال االرضيGeosphere)- 

(، ومن خالل متابعة ىذه المصطمحات نجد ان جميعيا تدور حول Compageالكومباج )
ات فال يوجد دراسة الظواىر الطبيعية والبشرية، وفيما يتعمق بالترتيب الزمني ليذا المصطمح
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ترتيب زمني ليا بشكل عام فبعض المصطمحات ظيرت بنفس التأريخ، لذلك فان ىدف ىذا 
البحث ليس عرض ىذه المصطمحات بشكل تسمسل تاريخي، وانما اليدف منيا ىو التعرف 

 عمييا وصوال الى تحديد افضل المصطمحات.
  اوال: الكورولوجيا:

م( اول من 12-ق.م 28اذ يعد استرابون )وىو من اوائل المصطمحات في الجغرافية 
( Chorologyاستخدم ىذا المصطمح والذي عرف الجغرافية بأنيا: دراسة االقاليم المختمفة )

( أي الرقعة الواضحة المعالم Choreواشتق كممة )كورولوجي( من كممة يونانية شائعة وىي )
( Marthe-ي األلماني )مارتوقد قال الجغراف. (8)والحدود من االرض أي بمعنى اقميم صغير

الى )أن نقطة البدء في الجغرافية ىي دراسة المساحة المحدودة وان معرفة العالقات السببية 
في األماكن الصغيرة ىو المقدمة الضرورية لمعرفة ىذه العالقات في المناطق الكبيرة او في 

 .(1)يا والكولوجيا(العالم كمو. وقد استخدم لدراسة المساحات الصغيرة لفظي الكوروجراف
وكممة )كور( االغريقية تعني المنطقة او االقميم وىذه الكممة ليست غريبة عمى المغة العربية 
بعد ان دخمتيا عن طريق الفارسية عمى األرجح وتعّربت في صورة كممة )كورة( وكانت الكورة 

وقد ميز . (9)أساس التقسيم االداري في مصر في كثير من االوقات -كما ىو معروف-
الجغرافي االمريكي ىارتشون بين مصطمحين ىما الكوروغرافية: ىي عمم وصف االقاليم. 

 .(4)والكورولوجيا: ىو عمم تفسير االقاليم
( منطقة، أي Choros( مشتقة من )Chorography-وتمفظ أيضا بـ )الكوروجرافيا

، لكن الجغرافية أشجار-مراع-وصف المناطق. فالكوروجرافيا تصف أشياء صغيرة مثل: حقل
 .(2)تصف فقط خصائص كوكب األرض

ويبدوا ان االبعاد المكانية الصغيرة لمكورولوجي ىي التي جعمت ىذا المصطمح قميل 
االستعمال، ألن من طبيعة الجغرافية ىي النظرة الشمولية الواسعة، لذلك فان ىذا المصطمح ال 

ومما يؤكد ذلك ىو ان احدى تعريفات  يمبي حاجات الجغرافيين الذي يدرسون الدول والقارات.
( ىو انيا تتخير أماكن معينة وتتصدى لوصفيا ومعالجتيا Chorographyالكوروكرافي )

بالتفصيل، وقد تتصدى الكوروجرافيا لمموانئ والمزارع والقرى ومجاري االنيار وما شابو 
 .  (6)ذلك
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ين وعدم أخذه مكانتو ولعل من اسباب عدم انتشار مصطمح الكورولوجيا بين الجغرافي
كباقي المصطمحات بسبب ظيور مصطمحات اقوى منو وأكثر مرونة، لذلك لم نجد في 
المصادر الجغرافية تعاريف موسعة لمكورولوجي ولم نجد من ناقش ىذا المصطمح بشكل 

 مفصل من حيث تعاريفو انواعو وكيفية قياسو...الخ  
  (:Geosphereثانيا: الوسط )المجال( االرضي )

وىو ايضا من المصطمحات التي اشتركت الجغرافية في استخداميا جنبا الى جنب 
االختصاصات االخرى. اذ ذكر الجغرافي االلماني )لودفيت ميتشان( ان مصطمح المجال 

وأشار )لودفيت االرضي استخدم في العموم الجغرافية وغير الجغرافية وبمعان مختمفة جدا، 
ط االرضي الكثير من المضامين والمعاني وليذا ال ُنعد ميتشان( ايضا ان لمصطمح الوس

( ىو االنسب من اجل الداللة عمى مادة البحث Geosphere -اختياره )اي المجال االرضي
الجغرافي، اضف الى ىذا ان غير الجغرافيين ليسوا بذلك ممزمين بان يفيموا الوسط االرضي 

عبر بوضوح عمى انو يشير الى وسط بمفيوم جغرافي، وليذا فمصطمح الوسط االرضي ال ي
  .(7)( يراد بو المادة التي تدرسيا الجغرافيةSpecial geosphereمتميز )

بمفيوم جغرافي  ( مصطمح الوسط االرضيCarol. Hم استخدم )8962وفي عام 
مختمف كميا فحسب رأيو ان الوسط االرضي يشكل وحدة متكاممة تؤلف اجزاؤىا الوسط 

ئي والوسط الجوي والوسط الحيوي والوسط االنساني الصخري والوسط الما
(Anthroposphere)(8) . 

ولعل ابرز مشكمة في ىذه المصطمح ىو شدة اتساعو، فمثال عندما نقول المجال او 
الوسط المائي فكانما الكممة ليس ليا حدود واضحة، ونفس الحال ينطبق عمى المجال النباتي 

المصطمح يكون اكثر مالئمة لدراسة المساحات الكبيرة مثل والصخري...الخ. ويبدوا ان ىذا 
 الدول والقارات، اما المساحات االصغر فان ىذا المصطمح ال ينفع معو.

  ثالثا: الالندسكيب:
الالندسكيب مصطمح انكميزي، استخدمو الجغرافيين االنكميز لمداللة عمى المكان، وقد 

م في مقالو الشيير عن )مورفولوجيا 8912ارسى قواعد الالندسكيب )كارل ساور( عام 
. وقد اعترض الجغرافي االمريكي )ىارتشون( عمى استخدام ىذا المصطمح، (9)الالندسكيب(
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وفي كتابة المعنون )طبيعة الجغرافية( فقد ذكر عدة انتقادات حول مصطمح الالندسكيب وىي 
 : (82)كاالتي

 الالندسكيب.يوجد خالف بين الجغرافيين في استعماليم لمصطمح  .8
 ان الالندسكيب يستعمل كمرادف اساسا لقطعة من االرض ذات خصائص معينة. .1
اذا كانت كممة )الالندسكيب( ال تقدم لمجغرافية اكثر من مرادف )لألقميم( فانيا غير    .9

ذات فوائد ليذا الغرض، وبذلك فيي زائدة. وفي الحقيقة فانيا ذات عيوب واضحة، فمفيوم 
يزة نوعا ما عما يجاورىا من قطع المنطقة االخرى امر تحدده كممة قطعة من االرض متم

 )اقميم( أكثر بكثير مما تحدده كممة )الندسكيب(. 
انو وحتى وان برر االستعمال األنجميزي مفيوم )الالندسكيب( كوحدة مكانية، فان   .4

استعمال الكممة عوضا عن كممة )اقميم( ىو بمثابة استبدال مصطمح راسخ بمصطمح آخر 
 أقل منو وضوحا بكثير في معناه. 

سو العالم، وفي الوقت نف  Areasويذكر ىارتشون ايضا ان )ان الجغرافية تدرس أمكنة  .2
ىو مظير واحد لممكان الذي يشتمل عمى بعض   Areasنعترف بأن االندسكيب المكان 

ولكن ال عمى كل االشياء التي تدرس في الجغرافية فما ىي المنفعة العامة اذن التي 
 .يحمميا مفيوم الالندسكيب لمجغرافي(

ا يتضح من تحميل ىارتشون لمفيوم الالندسكيب، ان من االفضل عدم استخدام ىذ
 المصطمح ألن االقميم كمصطمح مكاني كافي جدا ويحقق ىدف الدراسة الجغرافية لممكان.

ومن االعتراضات االخرى عمى مصطمح الالندسكيب ىو ان ىذا المصطمح ىو في االصل 
مرادف لمصطمح الالندشافت، اذ ان مفيوم الالندسكيب اعتراه الكثير من الغموض واالبيام 

ذه الكممة. فمفيوم الالندسكيب مشتق في األصل من التراث األلماني نظرا لممعنى المزدوج لي
( والتي Landschaftوقد نشأ االلتباس من المعنى الذي تحممو الكممة االلمانية الالندشافت )

تعني إما المظير )المنظر( العام لقطاع أو جزء من سطح االرض المرئي او اقميم محدد من 
( بينما الثاني يدل Landscapeبمة في االنجميزية كممة )سطح االرض. فالمعنى االول تقا

 . (88)(Regionعمى االقميم )
وبرغم جممة االعتراضات حول مصطمح الالندسكيب اال ان بعض الجغرافيين توسعوا 
في تحميمو، اذ قسم الالندسكيب الى قسمين ىما الالندسكيب الطبيعي )المنظر الطبيعي( 
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ركبين منفصمين لمالندسكيب الكمي يشتمل االول عمى جميع والالندسكيب الحضاري، وىما م
 . (81)المعالم الطبيعية لممكان، كما يشتمل الثاني عمى جميع المعالم التي يخمفيا االنسان

اما فريمان فيعد ان دراسة الالندسكيب في األساس تفيد في الدراسة الحقمية، اال ان 
د يتباينون تباينا كبيرا في مقدرتيم عمى من عيوب دراسات الالندسكيب، ىو ان األشخاص ق

. بمعنى ان الالندسكيب تعتمد عمى نظرة الجغرافي ومدى ثقافتو (89)المالحظة واالستقراء
الحقمية في مالحظة الظواىر الطبيعية والبشرية والكشف عن الروابط فيما بينيم. ويبدو أن 

 .(84)ة في تطبيق مبدأ المالحظةالسبب األول في دخول ىذه الكممة الى الجغرافية، ىو الرغب
ان الالندسكيب الطبيعي يشمل الظواىر الطبيعية كافة التي ليس لألنسان دور في 
تكوينيا، من تضاريس وتربة ومناخ ونبات طبيعي ومياه وكائنات حية، اما الالندسكيب 

( فيو يشمل الظاىرات الناتجة عن العمل Cultural Landscapeالحضاري او الثقافي )
البشري من مساكن وطرق مواصالت وترع ومصانع ومتاجر وقالع وسدود الى غير ذلك من 

. وبمجموع الالندسكيب الطبيعي (82)آثار تدل عمى عمل االنسان عمى سطح االرض
 والحضاري يتشكل الالندسكيب الكمي. 

 ويبدوا ان تقدم االنسان من الناحية الحضارية وتراجع الطبيعة امام الزحف العمراني
 Culturalوالصناعي والتجاري كل ذلك عزز من مفيوم الالندسكيب الحضاري )

Landscape وخفف من اىتمام الجغرافيين باالقميم الجغرافي الذي ىو مرادف بشكل كبير )
 لمبيئة الطبيعية.

  (:Landschaftرابعا: الالندشافت )
المصطمح  وىو مصطمح استخدم من قبل الجغرافيين االلمان، وىو تقريبا يشبو

االنكميزي الالندسكيب، ولقد أدخل كل من ىذين المفيومين في الجغرافية االلمانية في وقت ال 
( الكممة لتدل عمى أرض Hommeyer(. ولقد استعمل ىومير )89يتجاوز اوائل القرن )

(. واستخدم ىمبولدت ىذا Landواالرض )  Gregeneمتوسطة في حجميا بين )االقميم( 
م السمة الجمالية لممكان أساسا. اما الباحث )فيمر( فقد ادخل أيضا المصطمح بمفيو 

( مترابطا. اما الباحث Wholeالخصائص االجتماعية كجزء من )االندشافت( بكونو كاّل )
)بانس( فقد أصر عمى انو ليس ىناك أساس أتمولوجي )لغوي( في استعمال الكممة في غير 

. إذ استمرت الدراسة The Appearance of an Area (86)معنى )مظير المكان( 
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( واعتبر الجغرافيون االلمان ان Landschaft geographyاالقميمية في المانيا تحت اسم )
 .(87)الالندشافت ىو اليدف الرئيسي في الدراسة الجغرافية

 :(88)وفيما يأتي مجموعة من التعاريف لمصطمح الالندشافت
)لمالندشافت( عمى انو )القسم من سطح االرض عرف الباحث )ويبل( المعنى العام  .8

 والسماء الذي يقع ضمن نطاق رؤيتنا كما ُيرى من نقطة خاصة(.
( والذي يحدد الالندشافت بانو يشمل أيضا عمى أحساساتنا Grano-اما الباحث )غرانو .1

 عن صوت وروائح ومشاعر المنطقة.
النطباع الكمي الذي تثيره فينا ( لمالندشافت بأنو )اHellpach-اما تعريف الباحث )ىمباش .9

 قطعة من سطح االرض والجزء المطابق ليا من السماء(.
اما الباحث )بنك( فال يستثني االشياء التي ال تدرك اال في الجوار المباشر، كما بوساطة  .4

الشعور. والالندشافت بالنسبة لو يشتمل )ما ىو مدرك في نطاق رؤيتنا فقط، وىو يضم 
 س االنسان نفسو بل أثره عمى سطح االرض(.عمى نحو الخصوص لي

اما الباحث )باسارج( فانو عمى نقيض ذلك يستثني االنسان والحياة الحيوانية من  .2
الالندشافت فيو يحدد الالندشافت ضمن العناصر الطبيعية وغير البشرية، وبالتالي فانو 

 يضم عناصر مثل النبات الطبيعي التي ال ترى اليوم في الوجود.
( فيو يعرف الالندشافت الجغرافي بكونو يحتوي )عمى تمك Pawlowskyاولوسكي )اما ب .6

االشياء والظواىر التي تممئ حيزا )مساحة( معينا. اشياء يمكن مالحظتيا بأعضاء 
 الحواس(.

فانو يضمن العناصر غير المادية، بشكل اكثر  (Lautensach-اما الباحث )لوتنساش .7
 ة )العرقية( والمغوية(.يقينية من امثال )االحوال الرسي

( الالندشافت( الذي يعتبر الحالة السياسية كعنصر من عناصر )Maullاما الباحث مول ) .8
وليس  عمى اساس ان الدولة تؤثر في الالندسكيب المرئي، ولكن ألنيا مرتبطة بصميمية 
بشكل او بآخر مع العناصر االخرى لمالندشافت، ولذلك فان المصطمح ليس اكثر او اقل 

 .(89)من مرادف )لالقميم(
من ىذا العرض لمجموعة تعاريف الالندشافت نجد ان الالندشافت ىو في االساس جزء 

 صغير من سطح االرض إذ ان حدوده تتمثل في مجال رؤية الجغرافي. 
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 Grimmsوفي المرجع الكالسيكي حول الميجة االلمانية المسمى معجم غريم )
Worterbuch ان يستعمل ليدل عمى وحدة لمنطقة سياسية ككل، بما الالندشافت يمكن ( فان

( وفي الحقيقة Landفي ذلك سكانيا، وىي عموما ذات حجم أصغر من مصطمح االرض )
فمن بين المعاني الكثيرة االخرى المذكورة لمكممة ما يشير ليس الى االرض الطبيعية نفسيا، 

 .(12)ولكن الى المجموعة االجتماعية التي تقطنيا
( فيو يشير الى ان مصطمح )الندشافت( ال يشير الى Krebs-الباحث )كريبساما 

منطقة فريدة خاصة بقدر ما يشير الى جوانب معينة في شخصيتيا بحيث تعد أنموذجية لكثير 
من المناطق المماثمة. ويوضح ىارتشون ىذا التعريف بان السمة الخاصة لأللب منطقة جبمية 

ندشافت االلبي والتي يمكن ان تتكرر في اجزاء اخرى من يمكن ان يطمق عمييا اسم الال
االلب متفرد، وليس ىذا تمييزا جماليا  regionاو اقميم   landالعالم، في حين ان ارض 

ولكنو تمييز رئيسي وان الندشافت االلب منحصر بخصائص معينة، مستثنين من ذلك الموقع 
يشتمل الخصائص   land اللب كأرضالنسبي والخصائص الحضارية المتميزة، في حين ان ا

 .(18)البارزة كافة
وااللمان انفسيم عندما يعرفوا الالندشافت نجد انو يتطابق مع تعريف االقميم: وقد 

 لخص االلماني )لودفيت ميتشان( البدييية الالندشافية بالقول:
)في كل بقعة او نقطة من السطح االرضي توجد بين االجزاء المؤلفة )المركبة(  
وسط الجغرافي )الالندشافت الجغرافي( عالقات وروابط )الندشافتية اي عمودية( محكومة لم

بقوانين وضوابط محددة ويتم التعبير عن ىذه العالقات بتبادل المادة والطاقة بين عناصر 
. وعرفيا (11)النظام الجغرافي والطبولوجيا ىو الفرع الذي ييتم ويعنى بدراسة ىذه العالقات(

منطقة جغرافية محددة او منطقة محددة من الوسط االجتماعي االقتصادي ايضا.  ايضا بانيا
وفي الوقت الذي نحمل في ذىننا الجزء الطبيعي الالندشافتي فقط عمينا استخدام مصطمح 

. ويذكر ىارتشون ان غالبية الكتاب االلمان المعاصرين يستعممون (19)الالندشافت الطبيعي
. (14)(Regionآخر بالمفيوم الذي نستعمل بو كممة االقميم  )كممة )الندشافت( بشكل أو ب

والشك في ان استخدام مصطمح االقميم من حيث الحجم أكثر مرونة من كممة )الندشافت( 
. ومن تعاريف الالندشافت ىو )رؤية االشياء كما ىي (12)فيو قابل لمتقسيم الى وحدات اصغر

( يسمح ايضا بمثل ىذا االزدواج paysage(. والمصمح الفرنسي المقابل وىو )16مجتمعة()
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(  نجد االتي: مناظر البساتين، paysage(. عمما بان عند ترجمة كممة )17في المعنى)
 .(18)مناظر الطبيعة، منظر

 (:Compageخامسا: مفهوم الكومباج )
الكومباج مصطمح يشير لممكان واول من وظفو األمريكي ديورانت وتيمسي 

(Derwent Whittlesey )( ومن حيث المغة فالكومباج ىو اسم 8921وذلك في عام ،)م
( استخدم في المغة االنكميزية Compages( او بالجمع )Compageيكتب بشكل مفرد )

م( وىو في االصل يعود الى الكممة الالتينية 8694-8222قديما خالل المدة من )
(Compagesوالذي يعني االنضمام معا او الييكل، ومن معاني الك ) ومباج ايضا، النظام او

(، a system or structure of many parts unitedالييكل المكون من اجزاء متحدة )
 a whole formed by the compactionوتعني ايضا الكل المؤلف من ارتباط االجزاء )

or juncture of parts( وىو ايضا االطار او النظام المؤلف من اجزاء مترابطة ،)a 
framework or system of conjoined parts( وىو ايضا الييكل المركب ،)A 

complex Structure( او الييكل الصمب او الثابت )a solid or firm Structure )(19) . 
ويعود السبب في استخدام مصطمح الكومباج بدال من االقميم كما اشار الى ذلك 

(Derwent Whittleseyىو ان االقميم لو مشكالت قد )  تصادف الجغرافيين عند دراسة
االقاليم الشاممة منيا تطابق حدود انتشار الظاىرات مع بعضيا، وقد عالج الجغرافي االمريكي 

(Derwent Whittlesey لمداللة عمى االقميم )( ىذه المشكمة باستخدام مصطمح الـ )الكومباج
 (.92صيا الحدود الفاصمة)الذي يعتبره مساحة ما، بيا نوع من التجانس في نواتيا ولكن تنق

والكومباج ىو جزء من االرض اقل مساحة من االقميم وىو يستخدم ليعبر عن مكان مشغول 
 . (98)بالنشاط البشري وىو ميم ألنو يجعل طالب الجغرافية داخمين ضمن حدود اختصاصيم

 ومن االسباب االخرى ألستخدام الكومباج بدال من االقميم، ىو ان الفكر الجغرافي في
امريكا اتجو الى المغاالة في اثر االنسان  في البيئة الطبيعية او ما يسمى بالالندسكيب 

( وىكذا ابتعد الجغرافيون االمريكان عما يسمى باالقميم Cultural Landscapeالحضاري )
( فنجد العالم االمريكي ىويتمسي Functional Regionالطبيعي الى االقميم الوظيفي )

(Whittlesey ) م قد اصدر بحثا يبتعد فيو تماما عن الدراسة االقميمية التقميدية 8918عام
( او ما يشغل مساحة صغيرة من Compagesالى نوع من الدراسة االقميمية عمى اساس )
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االرض من نشاط اقتصادي وذلك بان اخذ مساحة من االرض بيا تجانس عمى اساس واحد 
ى اساس اقتصادي. ثم يدرس الظاىرات البشرية فقط ىو طريقة استغالل االنسان لألرض عم

والظاىرات الطبيعية دون ان يتبع الترتيب التقميدي في الدراسة االقميمية. اي ان الجغرافيين 
. اي ان فكرة (91)االمريكان كان تركيزىم عمى اثر االنسان في البيئة الطبيعية التي يعيش فييا

ات صغيرة من االرض سماىا الكومباج ىي تقسيم سطح االرض عمى اساس مساح
(Compages بيا تجانس عمى اساس واحد فقط ىو طريقة االستغالل االقتصادي لألنسان )

 .(99)في المساحة الصغيرة من الالندسكيب او سطح االرض التي يعيش عمييا
 مفهوم المجال الجغرافي:

تحت اسم رفت تعود بدايات المجال الجغرافي الى جغرافيي الواليات المتحدة، اذ عُ 
( وممخص ىذه الفكرة )ان اإلقميم غير اآلىل Cultural Landscape-)المنظر الثقافي

بالسكان ال يمكن دراستو دراسة جغرافية اال بالنظر الى قيمتو المكانية بالنسبة الى االنسان( 
 .(94)وانو عند دراسة اإلقميم يجب تأكيد األثر الذي يحدثو االنسان في البيئة

الجغرافي ىو مكان واجتماع وىو مساحة تشغميا مجموعة من المجموعات البشرية والمجال 
تقيم عمييا مبانييا السكنية ومشآتيا االستثمارية والبنى التحتية وينشط افرادىا عبر المسافات 

 .(92)وبمختمف االتجاىات التي تتكون منيا المساحة المذكورة
عدة خصائص تفصيمية وعامة لممجال وفي كتاب )الجغرافية عمى المحك( قدم المؤلف 

 :(96)الجغرافي وىي كاالتي
 المجال الجغرافي يكون في وضع المستوعب لممجال الطبيعي )او المجال البيئي(. .8
 السمة االولى لممجال الجغرافي تكمن في كونو انتاجا اجتماعيا. .1
 المجال الجغرافي ىو حاصل استيالل المجال الطبيعي. .9
 صنع االنسان وابداعو.المجال الجغرافي ىو من  .4
ليس لممجال الجغرافي حدود واضحة او صارمة بل ان حدوده واىية ألنو مرىون  .2

 بديناميات اجتماعية.
-تجارة-نستنتج مما سبق ان المجال الجغرافي ىو زحف لنشاطات االنسان المختمفة )سكن

ا الطبيعية زراعة...الخ( عمى البيئة الطبيعية، إذ تفقد تمك البيئة شخصيتي-نقل-صناعة
تدريجيا الى شخصية جديدة تكون فييا الخصائص البشرية ىي الغالبة. وفي الحقيقة ان 
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المجال الجغرافي الذي ىو بديل صناعي لألقميم الطبيعي ال يمكن ان نعده مفيوم جديد في 
الجغرافية، فمو تسميات عديدة في االدب الجغرافي، منيا التصحر والزحف العمراني والثورة 

اعية، وحتى نستطيع ان نعد ظاىرة الجزيرة الحرارية )ارتفاع درجات حرارة المدن مقارنة الصن
 بالريف المجاور بسبب نشاطات االنسان( ىو شكل من اشكال المجال الجغرافي.

وبعد االنتياء من عرض المفاىيم الخاصة بالمكان، سننتقل الى مناقشة ابرز مصطمحات 
 يم.المكان في الجغرافية وىو االقم

 مفهوم وتحديد االقميم الجغرافي:
اإلقميم من الناحية التأريخية مر بعده مراحل قبل ان يتبمور بشكمو النيائي المتعارف 
عميو حاليا، وابرز تغيير طرأ عمى اإلقميم ىو التغيير في مساحتو، فاالقميم بمفيومو القديم كان 
أوسع مساحة و ال يطمق عمى المساحات الصغيرة. اما اإلقميم بمفيومو الحالي فقد اصبح 

من حيث وصفو لألماكن الصغيرة والكبيرة المساحة عمى حد سواء. وبشكل عام  ونةمر اكثر 
يمكن تقسيم التطور التأريخي لمفيوم اإلقميم الى ثالثة مراحل، ىي المفيوم الفارسي )اإليراني( 
والمفيوم اليوناني والمفيوم العربي وقد أشار الدكتور )خصباك( الى ىذه المفاىيم الثالثة في 

 .(97)جغرافية عند العربكتابو ال
 أوال: المفهوم اليوناني لألقميم:

االقميم عند اليونان ومن بعدىم الجغرافيين العرب فيقوم عمى أساس تقسيم إنَّ مفيوم 
المعمورة الى سبعة أقاليم وىي احزمة عرضية مرتبة من الجنوب الى الشمال في موازاة خط 

(، وىذا التقسيم وضعو اليونان عمى أساس 8االستواء ومبتدئة منو عمى وجو التقريب شكل )
 – Klimaكميما  –أو ميل الشمس عمى خط االستواء )باليونانية  الطول النسبي لمنيار والميل

( وكانت عروض األقاليم تتفاوت بحيث يختمف أطول أيام السنة - Klimataوجمعيا كميماتا 
( 86ويبدأ اإلقميم األول بحوالي خط عرض ) .(98)بمقدار نصف ساعة من أقميم الى آخر

( شماال ويمثل كتاب الخوارزمي 69) جنوبا وينتيي اإلقميم السابع بحوالي خط عرض
المعنون )صورة األرض( أفضل انعكاس وصل الينا لألقاليم البطميموسية في الجغرافية 

 .(99)العربية
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 ( األقاليم السبعة )المفهوم اليوناني( كما رسمها البيروني.8شكل )

الطبعة الثانية،  محمد محمود محمدين، الجغرافية والجغرافيون بين الزمان والمكان،المصدر: 
 869، ص8996دار الخريجي لمنشر والتوزيع، السعودية، 

 :لإلقميمثانيا: المفهوم الفارسي )اإليراني( 
ان فكرة اإلقميم عند العرب مرت بمفيومين، المفيوم اإليراني والمفيوم اليوناني؟ وكل 

فقد كان ىو السائد في منيما يقّسم األرض المأىولة الى سبعة أقاليم. فأما المفيوم اإليراني 
الكتابات الجغرافية المبكرة وىو مفيوم ال يعتمد عمى أسس عممية معينة شأن المفيوم اليوناني. 
فيو ُيعد إيران اإلقميم المركزي الرابع الذي تحيط بو بقية أقاليم األرض. وىو يقسم المعمورة 

إليراني عمى األقاليم اآلتية: الى سبعة دوائر تحيط بيا من جميع الجيات. وقد اشتمل التقسيم ا
( اإلقميم الثالث 9( اإلقميم الثاني المسمى الحجاز، )1( اإلقميم األول المسمى اليند، )8)

( 6( اإلقميم الخامس المسمى الروم، )2( اإلقميم الرابع المسمى بابل، )4المسمى مصر، )
الصين. ولم يؤخذ بيذا  ( اإلقميم السابع المسمى7اإلقميم السادس المسمى ياجوج وماجوج، )

المفيوم لفكرة اإلقميم اال في البدايات المبكرة لمكتابات الجغرافية العربية كما ورد في كتاب 
 .(42))مختصر كتاب البمدان( ألبن الفقيو مثالً 

 :لإلقميمثالثا: المفهوم العربي 
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ايدي وبتقدم العرب ضمن مرحمة تاريخيو احدث برز مفيوم آخر لفكرة )االقميم( عمى 
الجغرافيين الذين أطمق عمييم اسم )الجغرافيين االقميميين( والذي كان يمثميم البمخي 
واالصطخري وابن حوقل والمقدسي وقصدوا بيذه الفكرة المنطقة الجغرافية المحددة طبيعيا او 
سياسيا او بشريا، وقد شرح االصطخري ىذا المفيوم بقولو: )اما بعد فإني ذكرت في كتابي 

اليم األرض عمى الممالك، وقصدت منيا بالد اإلسالم بتفصيل مدنيا وتقسيم ما يعود ىذا أق
باالعمال المجموعة الييا، ولم اقصد األقاليم السبعة التي عمييا قسمة األرض بل جعمت كل 
قطعة أفردتيا مصورة تحكي موضوع ذلك اإلقميم ثم ذكرت ما يحيط بو من األماكن وما في 

لبقاع المشيورة والبحار واالنيار وما يحتاج الى معرفتو من جوامع ما اضعافو من المدن وا
الفدا عمى ىذا النوع من األقاليم اسم )األقاليم ك أطمق أبو يشتمل عميو ذلك اإلقميم(. وكذل

العرفية( وسمى األقاليم الفمكية باسم )األقاليم الحقيقية(. وىذا المفيوم ال يتبع قوالب فمكية متفقًا 
يطبقيا كفكرة جغرافية بحتو تخضع لممنيج الذي يتخذه في شرحو لألقطار عمييا بل 

 .(48)المعنية
يتضح مما سبق ان المفيوم العربي قريب من المفيوم االيراني من حيث انيما ال 
يقومان عمى أساس فمكي، اال ان ابرز اختالف ىو ان اإلقميم العربي كمفيوم اصبح يغطي 

 فيوم اإليراني الذي يغطي مساحات اكبر.مساحة كبيرة او صغيرة عكس الم
يتضح مما سبق ان مفيوم اإلقميم قديما سواء بالمفيوم اإليراني او المفيوم اليوناني 
فيو يشمل مساحات واسعة فيو يتجاوز القارات والبحار ليشمل اقسام واسعة من الكرة 

ما اإلقميم بمفيومو مساحة اوسع، ا لإلقميماألرضية بالرغم من ان المفيوم اليوناني يعطي 
الحديث فقد تعرض الى التحديد بحيث اصبح يضم مساحات جغرافية اصغر قد تصل الى 
إقميم المدينة مثال او حتى اكبر كأجزاء من الدول او أجزاء من القارات، ولكن يبقى اإلقميم 

 بمفيومو الحديث يغطي مساحات أرضية اقل من اإلقميم بمفيومو القديم.
محمدين( ان االقميم لو اشتقاق عربي واشتقاق يوناني، فاالشتقاق وذكر الدكتور )

العربي يشير الى ان اإلقميم مشتق من القمم وسمي اقميمًا ألنو مقموم من األرض التي تتاخمو 
أي مقطوع، والقمم في أصل المغة القطع ومنو قممت ظفري. وبو سمى القمم ألنو مقموم أي 

ق اليوناني )وىو االصح حسب رأي الدكتور محمدين( إذ إن مقطوع مرة بعد مرة. اما االشتقا
( التي استخدميا العالم اليوناني )ىيبارخوس Klimaكممة )إقميم( محرفة عن الكممة اليونانية )
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Hipparchus ق.م تقريبًا( اذ ابتكر نظامًا من  842( في القرن الثاني قبل الميالد )في سنة
تي تقسم سطح األرض الى مناطق وفقًا لطول النيار في الخطوط الموازية لخط االستواء، وال

( وعمى المناطق Klimaكل منطقة وقت االنقالب الصيفي. وقد أطمق عمى كل منطقة )
(Klimata إذ يختمف طول النيار في كل منطقة بمقدار نصف ساعة عن األخرى. وقد )

ن ىذا األصل اإلغريقي ( الداًلة عمى المناخ في المغة اإلنجميزية مClimateاشتقت كممة )
(Klimata)(41). 

 اإلقميم والجغرافية:
ارتبط االقميم بالجغرافية ارتباطًا تكامميًا فكل منيما يكمل اآلخر، اذ ان الدراسة 
االقميمية واالقاليم قد أيقظت الجغرافية من سباتيا العميق، وعن طريق االقميم دبت حياة جديدة 

. فبعد ان كانت الدراسات الجغرافية تتناول مساحات واسعة من دون حدود، (49)في الجغرافية
أسيم االقميم في وضع اطار مكاني ليا إذ تركزت جيود الجغرافيين عمى مساحات محددة 

 عمى اسس ومعايير خاصة يحددىا الجغرافي لذلك الحيز االرضي والذي يحمل اسم االقميم. 
 Americanجدا، ففي كتاب االقميمية االمريكية )وتعددت تعاريف االقميم بشكل كبير 

Regionalism( ُجمع فيو اكثر من )وميما تعددت تعاريف االقميم، فان لإلقميم( تعريف 42 ،
جميعيا تركز عمى انو، جزء معين من سطح االرض تتجانس فيو ظاىرة أو أكثر من الظواىر 

 .(44)ه من األجزاء المجاورةالجغرافية الى حد يجعل ليذا الجزء شخصية تميزه عن غير 
وىذا التعريف ُيشبو االقميم باالنسان، فكما ان لكل انسان صفات يتميز بيا بحيث ال 
يشاركو انسان آخر، فاالقاليم ايضا ليا صفات وخصائص مختمفة، وىذا االختالف ىو الذي 

 . (42)يعطي الجغرافية روح التجدد فييا، فاالقميم ال يكرر نفسو بصرامو
والعالقة بين الجغرافية واالقميم عالقة ال يمكن فصميا، وقد أشار الجغرافي كاالسوفسكي 

(Kolosovcky.N الى ان المفيوم االولي في الرياضيات مفيوم العدد، وفي الفيزياء مفيوم )
المادة والطاقة، وفي عمم االحياء مفيوم المادة الحية االولى )الخمية( اما في الجغرافية فيو 

. بل ان الكثير من تعريفات عمم الجغرافية اقترن باالقميم، وفيما يأتي مجموعة من (46)ميماالق
 :(47)التعريفات التي توضح ان الجغرافية واالقميم شيء واحد
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( الجغرافية بأنيا )تختص بدراسة الروابط والعالقات بين Prestonعرف بريستون جيمس ) .8
لمعينة واالمكنة عن طريق اظيار أوجو مختمف الظواىر لكي تبرز شخصيات االقاليم ا

 التشابو واالختالفات بينيا(.
( الى ان دراسة االقاليم تأتي في مقدمة وظيفة الجغرافية، Mackinderأشار ماكيندر ) .1

 وقال ان الجغرافية تقدم لنا االقاليم لدراستيا فمسفيا في جميع مظاىرىا المتشابكة.
 ة من اجل ابراز شخصيات االقاليم(.الجغرافية )دراسة االختالفات االقميمي .9
( الجغرافية بأنيا فن التعرف عمى شخصيات االقاليم ووصفيا Gilbertعرف جمبرت ) .4

 وتفسيرىا.
وىناك من يرى ان االقميم ىو وسيمة بل انو يمثل مفيوما او فكرة تساعد عمى فيم العالم  .2

اليم طبيعية متميزة مما جممة انو منيج لمتقسيم وطريقة لفصل ظاىرات مكانية معينة في اق
يساعد عمى زيادة معرفتنا عمى البيئة التي تحيط بنا عن طريق دراسة االجزاء التي تتكون 

 .(48)منيا
ويذكر الجغرافي الفرنسي فيدال دي البالش )ان ىدف الجغرافية ىو دراسة االقاليم  .6

 .(49)المختمفة ارضا وسكانا(
نطقة بالقرب من سطح االرض مشغولة ومن تعاريف االقميم االخرى ىو ان االقميم م .7

( Cultural( والحضارية )Biotic( واألحيائية )Inorganicبالظواىر الالعضوية )
. ويمحظ من خالل ىذا التعريف ان عامل الزمن ميم في (22)وموجودة عبر الزمن

الوقتية الدراسات االقميمية، بمعنى ان البعد الزمني ميم في تحديد االقميم اي ان المناطق 
 ال يمكن ان نعدىا ضمن الدراسات االقميمية عمى اعتبار انيا ال تستمر عبر الزمان.

واالقميم إذن ىو حيز مكاني ذو حدود واضحة مشغول بظاىرات طبيعية او بشرية، ويتم 
عدة معايير تختمف باالعتماد عمى نوع وطبيعة الدراسة  باستخدامتحديده من قبل الجغرافيين 

الجغرافية، وبعد ان يحدد الجغرافي االقميم يتناولو بالوصف والتفسير والتحميل وصوال الى 
 استثمار ذلك االقميم.

واالقميم ميم جدا لمجغرافي، بالرغم ان بعض من الجغرافيين ال يستخدموه، وتكمن اىميتو 
مكان بحيث ال يبقى المكان مفتوحا مما يعرض الدراسة الى التداخل بين في انو يضع حدودا لم

يمكن استيعابو دون تقسيمو الى أجزاء او  االماكن. وبما ان المكان الجغرافي واسع االرجاء، ال
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اقاليم جغرافية وىذا التقسيم يعد وسيمة تساعد عمى معرفة العالم جممة. إذ انو مجرد اسموب 
 .(28)ل ظاىرات مكانية معينة في اقاليم )طبيعية(لمتقسيم وطريقة لفص

ونظرا ألىمية االقميم لذلك فقد اعتبرىا البعض فرع ثالث رئيسي من فروع الجغرافية جنبا 
الى جنب الفرع االول )الجغرافية الطبيعية( والفرع الثاني )الجغرافية البشرية(، والسبب في ذلك 

تجمع بين متغيرين الطبيعي والبشري، وفي الحقيقة  ان طبيعة الدراسة االقميمية تختمف لكونيا
 فان الدراسات االقميمية من اصعب فروع الجغرافية، لعدة أسباب منيا:

اذا كان تحديد مركز االقميم سيال بسبب بروز صفات االقميم بشكل واضح في المركز،  .8
االقميم  فان عممية تحديد حدود االقميم )االطراف( ليست سيمة دائما، بسبب ضعف صفات

( Drewent Whittleseyباالبتعاد عن المركز. وقد حاول الجغرافي االمريكي وتمسي )
( Compageلفظا انجميزيا منقرضا وىو الكومباج ) باستخدامحل ىذه المشكمة وذلك 

)بمعنى االصول أو الجذور( لمداللة عمى االقميم الذي يعتبره مساحة ما، بيا نوع من 
، وتسمى ايضا بـ )الييكل (21)ن تنقصيا الحدود الفاصمةالتجانس في نواتيا ولك

 .(29)المركب(
ان الربط بين الجوانب الطبيعية والبشرية عممية صعبة جدا، تتطمب دراية واسعة من قبل  .1

 الجغرافيين.
 ىناك اعتقاد خاطئ ان الدراسات االقميمية تستخدم فقط في الكتب الجغرافية المنيجية.  .9

وليذه االسباب فان اي جرد لمبحوث او الرسائل واالطاريح المكتوبة في الجانب االقميمي 
سيجدىا قميمة جدا، مقارنة بما كتب في فرع الجغرافية الطبيعية وفرع الجغرافية البشرية او ما 

 يطمق عمييا بالجغرافية االصولية. 
 صفات االقميم الجغرافي:

 كاالتي: الجغرافي صفاف محددة ىي  لإلقميم
اىم صفة في االقميم ان تكون لو حدود بحيث يمكن رسميا عمى الخارطة، حتى وان  .8

كانت ىذه الحدود غير ثابتة مثل حدود االقاليم المناخية او االقاليم البشرية. وحدود االقميم 
يمكن ان تكون حدود طبيعية مثل االنيار او اي مظير تضاريسي )كالجبال 

د ادارية او سياسية. وال يشترط ان تظير حدود االقميم  بشكل واليضاب...الخ(. او حدو 
خطوط عمى الخارطة، اذ يمكن ان يرسم اقميم معين عمى الخارطة بحيث تكون حدوده 
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مظاىر تضاريسية، فمثال عند تحديد اقميم وادي ودلتا النيل في مصر عمى الخارطة فان 
 ود الوادي والدلتا.رسم اليضبة الغربية والشرقية يكون كافيا لتحديد حد

مساحة كافية تستحق الدراسة، فالمساحات الصغيرة يجب ان تستبعد من  لإلقميمان تكون  .1
الدراسات االقميمية، فمثال ال تعد دراسة جبل منفرد او حي سكني او مزرعة او غابة 
ضمن الدراسات االقميمية. ومع ذلك يوجد رأي آخر وىو أن وظيفة االقميم اىم من 

ليست لو أبعاد قياسية لو نظرا لوجود مساحتو او حجمو. اي ان االقميم من حيث الحجم 
كثير من المتغيرات، وبناء عميو فإن من األفضل تحديد اإلقميم بحسب محتواه 

. ويقصد بمحتواه الوظيفي الطبيعة السائدة في االقميم كأن يكون اقميم زراعي (24)الوظيفي
 او اقميم مناخي او اقميم تضاريسي.

أىولة بالسكان، فمثال تدرس اقاليم تضاريسية في ال يشترط في دراسة االقاليم ان تكون م .9
 مواردىا مستقبال كخامات المعادن وغيرىا.  الستثمارالصحاري الجافة الخالية من السكان 

يفضل عند دراسة االقاليم ان يكون ليا بعد زماني واضح، فمثال عند دراسة اقميم زراعة  .4
ات لسنوات سابقة عن زراعة ذلك القمح في مكان معين من الدولة يستحسن ان تتوفر بيان

المحصول، ألن البعد الزمني يعطي قوة لمدراسة االقميمية، فوجود الظاىرة الجغرافية في 
االقميم لمدة زمنية طويمة تعني ان ىذا االقميم اقميم اصيل وليس اقميما طارئا. فعمى سبيل 

وفر ظروف المثال قد يزرع محصول في منطقة ما ولكنو يتعرض لمفشل بسبب عدم ت
مالئمة لو من مناخ وايدي عاممة وخبرة، فمثل ىذا االقميم )ان صح ان نسميو اقميما( ال 

 يصمح لمدراسة.
 تحديد االقميم الجغرافي:

ان تحديد االقميم الجغرافي لو ضوابط ومعايير محددة، وأول خطوة في دراسة االقاليم ىو 
الى اقسام  اإلقميميم، وقد قسم )ىارتشون( تحديد الموضوع الذي ينوى فيو دراستو في ذلك االقم

 :(22)عمى عدد الموضوعات التي تعالج في الدراسة باالعتمادعدة 
 Single-topic Regionsاألقاليم ذات الموضوع الواحد:  .8

أي التي تعتمد أساسًا عمى صفة واحدة، مثل تقسيم مساحة ما الى أقاليم حرارية او مطرية أو 
 ذات رطوبة متباينة.

 Multiple-topic Regionاألقاليم المتعددة المواضيع:  .1
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وىي التي تقوم عمى أكثر من صفة، كاالقاليم المناخية التي تجمع بين عوامل مترابطة 
 كالحرارة والضغط والمطر. 

 Total Regionsاألقاليم الشاممة:  .9
حث فييا وتشمل مجموعة من الصفات ىي في الواقع موضوعات لمجغرافية العامة، ويدور الب

حول جميع الظواىر المكانية الموجودة في المساحة موضوع البحث. ويمكن ان نعدىا بحق 
 أقاليم جغرافية.

 كيفية تحديد االقميم الجغرافي:
 ان عممية تحديد االقميم الجغرافي تقوم عمى اساس طريقتين ىي:

البيانات الكمية (: تقوم ىذه الطريقة عمى جمع Quantity methodالطريقة الكمية ) .8
من مناطق معينة ثم تطبيق ىذه البيانات في معادالت رياضية واحصائية لمخروج 
بالمحصمة النيائية باقاليم ذات طبيعة كمية، ومن االمثمة عمييا ىي االقاليم المناخية، 
فمن خالل تطبيق التصانيف المناخية والتي تقوم عمى معادالت رياضية او احصائية 

النيائية مجموعة من االقاليم المناخية مثل اقميم المناخ الرطب واقميم تكون المحصمة 
 المناخ شبو الرطب واقميم المناخ المعتدل...الخ.

(: وىنا يتم تحديد االقميم عن طريق Descriptive methodالطريقة الوصفية ) .1
الوصف، سواء عن طريق العمل الميداني او عن طريق الخرائط او الصور الجوية، 

ضل مثال عمى ذلك ىي االقاليم الزراعية. وال يعني ذلك ان ىذا النوع من االقاليم ال واف
يستخدم فيو الجانب الكمي، اذ ان الجانب الكمي يكون حاضرًا بوصفو مرحمة تالية 
لمجانب الوصفي، وذلك من اجل استخراج القياسات الكمية داخل اجزاء االقميم الداخمية 

ت والحجم...الخ. وُتحدد االقاليم التضاريسية ايضا بالطريقة كالمساحة والطول والمسافا
الوصفية )وخاصة في الماضي(، اما حاليا فان برامج الحاسوب يمكن ان تحدد االقاليم 
التضاريسية بشكل رقمي ايضا. عمما بأن الطريقة الوصفية يمكن استخداميا في تحديد 

يعات النباتات الطبيعية، وىذه الطريقة االقاليم المناخية وذلك باالعتماد عمى خرائط توز 
كانت تستخدم في الماضي، اال ان تطور التصانيف المناخية اىمل الطريقة الوصفية في 

  تحديد االقاليم المناخية.
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وبعد ان يحدد الجغرافي موضوع االقميم ينتقل الى تحديد الحدود الخارجية ألقميمو، والذي 
ان وجدت( او عمى اساس الحدود االدارية او الحدود ُيحدد عمى اساس الظواىر الطبيعية )

السياسية، وفي حال الحدود السياسية يكون الجغرافي مضطرا ألتخاذىا اطارا ألقميميو )كما في 
حالة العراق(، ألن الحدود السياسية ال تتماشى دائما مع الحدود الطبيعية. ومع ذلك فان 

القاليم الطبيعية والبشرية عمى حد سواء، ألن الحدود السياسية تعتبر جيدة في حال دراسة ا
االقميم الطبيعي قد يكون مترامي االطراف  مثل أقميم جبال زاجروس )الذي يضم غربي ايران 
وشرقي العراق( اال ان الحدود السياسية تعمل عمى تقطيع االقميم الطبيعي الى اقاليم اصغر 

 يسيل دراستيا دراسة جغرافية مركزة.
 (:Cores and Boundariesحدود االقاليم الجغرافية )مركز )قمب( و 

( االقميم او اطاره الخارجي ميم جدا، ألنو يضع الحد Boundariesان حدود )
الفاصل الذي يجب عمى الجغرافي التوقف عنده إذ ال يتعدى عمى اقميم آخر مجاور، وبشكل 

( Transitionalنيا انتقالية )عام فان حدود االقميم ليا مشكالت، ألن حدود االقميم تتميز بكو 
(، والجغرافيون يولون اىتمامًا كبيرًا بحدود Criticalوفي الوقت نفسو ىي حدود حاسمة )

بتحديد  االنشغالاالقميم ألنيا تبرز التجاور بين الظواىر الجغرافية في المكان. وقد ادى 
قميم اال ىو قمب الى تحويل االىتمام عن جزء ميم جدا في اال لإلقميماالطار الخارجي 

 . (26)االقميم
( االقميم فيو ميم جدا، ألن االقاليم غالبا ما يتم وصفيا وتحديدىا Coreاما قمب )

عادة ما تكون مركزة وواضحة  لإلقميممن مراكزىا، كما ان الخصائص والصفات الالنموذجية 
بشكل كبير في قمب االقميم، وليذا فان الصفات والخصائص الموجودة في قمب االقميم 

 . (27)تستعمل لفحص ودراسة اجزاء االقميم االخرى
الجغرافي،  لإلقميموالخطوة االخرى في دراسة االقاليم الجغرافية ىي تحديد الخصائص الداخمية 

ثبات االقميم الجغرافي، ومن حيث ىذا الجانب تقسم االقاليم الجغرافية والمتعمقة بثبات وعدم 
 الى:

(: وىي االقاليم الجغرافية التي ال تتغير Stationary regionsاالقاليم الجغرافية الثابتة ) .8
مساحتيا عبر الزمن. وىذا النوع من االقاليم يظير فقط في االقاليم الطبيعية، اال ان درجة 

الطبيعية تختمف بحسب الظاىرة الطبيعية، فمثال تكون االقاليم التضاريسية ثبات االقاليم 
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شديدة الثبات وال تتعرض لمتغيير اال عبر االف او ماليين السنين، في حين ان اقاليم 
النبات الطبيعي يكون تغييرىا اسرع، اما االقاليم المناخية فيي تتغير بشكل كبير في 

 دخل االقاليم البشرية ضمن ىذا الصنف. مساحتيا من عام الى آخر. وال ت
(: وىي األقاليم الجغرافية التي تتغير Movable regionsاالقاليم الجغرافية غير الثابتة ) .1

مساحتيا عبر الزمن، ويدخل ضمن ىذا الصنف بعض االقاليم الطبيعية وجميع االقاليم 
القاليم المناخية، فمثال البشرية، وأفضل مثال عمى االقاليم الطبيعية غير المستقرة ىي ا

عند رسم اقاليم مناخية لتصنيف مناخي معين فان ىذه االقاليم ستتغير مساحتيا عبر 
الزمن لكون المناخ ظاىرة ديناميكية غير المستقرة فتناوب السنوات الجافة والرطبة يؤدي 

ة، فمثال الى تغيير مساحات االقاليم المناخية. اما االقاليم البشرية فجميعيا غير مستقر 
االقاليم الزراعية تكون عرضة لمتغيير من حيث مساحتيا سواء نحو التوسع ام نحو 

 التقمص. الحال نفسو ينطبق عمى االقاليم الصناعية او التجارية.
 ان تحديد االقاليم المستقرة وغير المستقرة ميم جدا لمجغرافي من حيث:

 زيادة معرفة الجغرافي بخصائص اقميمو المكاني.
تحديد االقاليم الجغرافية غير المستقرة تنبو الجغرافي ألىمية البعد الزماني في تطور ىذه ان 

 االقاليم.
البعد الزماني في االقاليم الجغرافية المستقرة تمتد ألالف السنين، بينما تمتد في االقاليم غير 

 المستقرة خالل مدد زمنية أقصر.
 حجم االقميم الجغرافي:
الجغرافي المساحة االرضية التي يغطييا االقميم في المكان، وبشكل عام يقصد بحجم االقميم 

 يمكن تقسيم االقاليم من حيث الحجم الى اربعة اقسام، ىي كاالتي:
(: وىي االقاليم الممتدة عبر القارات، مثل Continental-Regionsاالقاليم القارية ) .8

اقميم الصحراء الكبرى الذي يمتد في شمالي قارة افريقيا وجنوب غربي آسيا، وايضا مثل 
اقميم جبال االلب الممتد وسط قارة اوربا، ومن مميزات ىذا االقميم انو عابر لمحدود 

شتركو في الظاىرة الجغرافية. السياسية، اي ان االقميم القاري يتكون باتحاد عدد من دول م
البحر المتوسط يمتد عبر ثالث  فإقميموتدخل االقاليم البحرية ضمن ىذا الصنف ايضا، 
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قارات آسيا واوربا وافريقيا. وىذا الصنف من االقاليم يستخدم عند دراسة القارات )جغرافية 
 ة ىي االقاليم المناخية.قارة افريقيا، جغرافية اوربا...الخ( ومن االمثمة عن االقاليم القاري

(: وىي اقاليم اقتطعت من االقاليم القارية بواسطة Big-Regionsاالقاليم الكبرى ) .1
الحدود السياسية، فمثال اقميم جبال العراق العالية ىو اقميم مقتطع من اقميم جبال زاكروس 

حراء واقميم جبال طوروس، وايضا اقميم اليضبة الغربية في مصر المقتطع من اقميم ص
افريقيا. وبشكل عام فان ىذا الصنف من االقاليم يستخدم عند دراسة الوحدات السياسية 

 )الدول( مثل جغرافية الجزائر او جغرافية فرنسا او جغرافية العراق. 
(: وتمثل في الوحدات االرضية الواقعة داخل Secondary-Regionsاالقاليم الثانوية ) .9

تكون جسم االقميم الكبير، مثل االقاليم الثانوية )الحماد،  االقاليم الكبرى والتي بمجموعيا
الدبدبة، الوديان العميا والسفمى( التي يتكون منيا اقميم اليضبة الصحراوية في العراق، او 
مثل اقميم المستنقعات والبحيرات الواقعة في شمال شرق اقميم دلتا النيل في مصر. او مثل 

 لرسوبي العراقي.اقميم االىوار في جنوبي السيل ا
(: وتتمثل في االقاليم الصناعية وفي المدن Small-Regionsاالقاليم الصغرى ) .4

 والواحات والقرى.
ومن التصنيفات االخرى لألقاليم الجغرافية ىي صفة االقميم المعقد )المركب( واالقميم 

البناء  ( الذي يضم اقاليم عدة ضمنComplex Region)البسيط(، ويقصد باالقميم المعقد )
الرئيسي، فمثال االقميم المناخي يضم في داخمو بسبب مساحتو الكبيرة اقاليم عدة  لإلقميمالكمي 

جغرافية مثل االقميم التضاريسي واالقميم الزراعي واالقميم الصناعي واقاليم المدن، وال يشترط 
ند دراسة اقميم مناخ عند دراسة االقاليم المعقدة ان تدرس معيا االقاليم الداخمة فييا، فمثال ع

البحر المتوسط ال يشترط التطرق الى االقاليم االخرى الداخمة فيو، ومن االمثمة عمى االقاليم 
 المعقدة ايضا االقاليم التضاريسية.

( فيو االقميم الذي ال يضم في بنائو الداخمي اقاليم Simple Regionاما االقميم البسيط )
قميم زراعة القطن ال يضم في داخمو اقاليم اخرى، ونفس الحال اخرى، مثل االقاليم الزراعية، فا

 الصناعي واالقميم التجاري.  لإلقميم
 Independentومن التصنيفات االخرى لألقاليم، ىي اقاليم االكتفاء الذاتي )

Regions وىي االقاليم التي تتوفر فييا غالبية احتياجات سكانيا مثل اقميم المدن بشكل )



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )3العدد )

 2028 ايلول

 

)9249 ) 
 

ر فييا الطرق ووسائل النقل والمصانع واالسواق التجارية والمؤسسات الخدمية خاص حيث تتوف
مثل المستشفيات والجامعات والوزارات، وايضا مثل اقميم الواحات الصحراوية فيي بسبب 
انعزاليا داخل الصحاري لذلك فان االنسان فييا يحاول ان يوفر غالبية حاجاتو الحياتية. اما 

( وىي االقاليم التي Dependent Regionقاليم عديمة االكتفاء الذاتي )النوع االخر، فيي اال
ال تتوفر فييا معظم الحاجات الرئيسة لمسكان، مثل اقميم زراعة القمح حيث ال تتوفر فييا 

 الخدمات االخرى لمسكان.
 االستنتاجات:

 توصل البحث الى مجموعة من االستنتاجات االتية:
 واساسيا المتين. وقد عبر عنيا الجغرافيين بطرق عديدة.المكان جوىر الجغرافية  .8
-ق.م 28الكورولوجيا وىو من اوائل المصطمحات في الجغرافية حيث يعد استرابون )  .1

م( اول من استخدم ىذا المصطمح والذي عرف الجغرافية بأنيا: دراسة االقاليم 12
ة شائعة وىي ( واشتق كممة )كورولوجي( من كممة يونانيChorologyالمختمفة )

(Chore.أي الرقعة الواضحة المعالم والحدود من االرض أي بمعنى اقميم صغير ) 
)المجال( االرضي وىو ايضا من المصطمحات التي اشتركت الجغرافية في استخداميا  .9

جنبا الى جنب االختصاصات االخرى. حيث ذكر الجغرافي االلماني )لودفيت ميتشان( 
تخدم في العموم الجغرافية وغير الجغرافية وبمعان مختمفة ان مصطمح المجال االرضي اس

 جدا.
الالندسكيب وىو مصطمح انكميزي، استخدمو الجغرافيين االنكميز لمداللة عمى المكان، وقد  .4

م في مقالو الشيير عن )موفولوجيا 8912ارسى قواعد الالندسكيب )كارل ساور( عام 
 الالندسكيب(.

من قبل الجغرافيين االلمان، وىو تقريبا يشبو المصطمح الالندشافت وىو مصطمح استخدم  .2
االنكميزي الالندسكيب، ولقد أدخل كل من ىذين المفيومين في الجغرافية االلمانية في 

 (.89وقت ال يتجاوز اوائل القرن )
 Derwentالكومباج وىو مصطمح يشير لممكان واول من استخدمو االمريكي ) .6

Whittlesey( وذلك في عام )م(، والكومباج ىو جزء من االرض اقل مساحة من 8921
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االقميم وىو يستخدم ليعبر عن مكان مشغول بالنشاط البشري وىو ميم ألنو يجعل طالب 
 الجغرافية داخمين ضمن حدود اختصاصيم.

وعمى الرغم من تعدد المصطمحات التي قدميا الجغرافيين لمتعبير عن المكان، اال ان  .7
 دة، لذلك فان ىذه المصطمحات لم تستطيع االستمرار.غالبيتيا فييا مشاكل عدي

اما االقميم فيو افضل تعبير استخدمو الجغرافيين لألشارة الى المكان، حيث استطاع ىذا  .8
 المفيوم من ان يحل جميع مشاكل الجغرافيين.

 التوصيات:
م ضرورة العودة الى الدراسات الجغرافية التي تتناول االقميم سواء الطبيعية منيا ا .8

 البشرية.
ضرورة االىتمام بتدريس مواضيع الفكر الجغرافي ضمن المراحل الدراسية االربعة في  .1

 الجامعات بدال من االقتصار عمى المرحمة االولى او الرابعة في الجامعات.
 اجراء دراسات متعمقة لممقارنة بين االقميم الجغرافي الطبيعي واالقميم الجغرافي البشري.

  االحاالت
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 42، ص8982اكتوبر 
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 18ص
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