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المقدمة
إن الحدٌث عن العلم فً القرن الحادي والعشرٌن كالحدٌث عن المجرات السماوٌة ،
نرى القلٌل  ،و نتحسـس البعض  ،ونجهل عن الكثٌر  ،وذلك ألننا الزلنا نستخدم أعٌننا المجردة
للنظر الى (الكون) الذي ال ٌدرك كنهه بسهولة بدون ادوات مساعدة وبدون تؤمل عمٌق  .كذلك
الحال عند الحدٌث عن العلم اجماال  ،ولكن نظرة خاطفة عن تطور العلم  ،أ و بعبارة أدق أبرز
شواخص الحضارة اإلنسانٌة  ،قد تساعد فً التعرف على بعض من سمات العلم واركانه فً
مطلع األلفٌة الثالثة .
بافتراض أن مراحل تطور تفكٌر االنسان وتعلمه وبناء شخصٌته تشكل نموذجا حٌا model
لتطور حضارة االنسان واتساع دائرة معرفته وتنامً خبراته وقدراته وبالتالً طموحاته ومشارٌعه ،
حٌنها تكون المرحلة االولى من حٌاته (حضارته) هً مرحلة التعرف على وتلمس

( وتذوق) كل ما ٌقع علٌه نظره وتصل الٌه ٌده (مرحلة الخبرة المباشرة)  .وكانت دائرة
المعرفة فٌها ضٌقة جدا  ،محصورة فً غرفة نومه وحٌث ٌسمح له اهله باللعب (ولغة
التخاطب االشارات واالصوات)  .وتتسع الدائرة مع االٌام لتشمل البٌت باكمله  ،وفً البٌت
تنوع فً الموجودات ٌفوق ما كان موجودا فً غرفة النوم  .وهنا تنوعت المعرفة والخبرة ،
وبدأت تتوضح مخارج الحروف واالصوات تتحول الى كلمات  ،والكلمات تترادف لتشكل جمل
شبه كاملة  ،كذلك هناك آالت جارحة  ،وأخرى مإذٌة  ،وبعض الموجودات مرا  ،واآلخر حلوا
 ،وكانت محاوالت الوقوف والمشً االولى متعثرة ٌصاحبها البكاء وااللم  .وكانت الحركة
متؤرجحة  ،والمساعدة محدودة فً الكثٌر من الحاالت  ،وفً حاالت تؤتً متؤخرة  ،أو لتحول
دون الوصول الى الهدف  .أنها مرحلة اكتشاف تحفر نتائجها على الجبهات واالٌدي واالرجل .
ولكن بدونها لما وقف و ال مشى  ،ولما صار كائنا ٌعتمد على نفسه  ،وٌسخر الموجودات
لصالحه  .ولوالها لما تعلم الكالم وأرسى قواعد شخصٌته الذاتٌة  .هذه هً مرحلة الجمع
وااللتقاط والصٌد والرعً من حٌاة الكائن البشري (والزالت بعض الشعوب تعٌشها). 
وقد ال ٌتذكر االنسان الكثٌر من أحداث هذه المرحلة من حٌاته  ،اال أنها محفورة فً
ذهنه ،عصٌة على النسٌان  ،ولعله ٌستلذ ذكراها باطنٌا وٌستطعم مرارة خبرتهاعندما ٌرى
أبناءه ٌمرون بها أمام ناظرٌه  .وألن ما تولد عنها من معرفة (معلومات) مخزونة فً الذاكرة
(وفً الالشعور)  ،فانها قابلة للزٌادة مع كل تجربة جدٌدة  ،فالمعرفة تتسع  ،وتتعمق أٌضا .
تتسع افقٌا بزٌادة كمٌة  ،وتتعمق بالتفكٌر والتؤمل للربط بٌنها واستخالص معلومة جدٌدة غٌر
واضحة للوهلة االولى  .فالمعرفة تتراكم وتنمو ،وكذلك الخبرة  ،فهً بنائٌة  structuralلها
بداٌة ولكن لٌس لها نهاٌة  .ولو لم تكن كذلك لما وصلت الحضارة الى ما هً علٌه اآلن .انها
تنمو بشكل حلزونً تتسع حلقاته من االولى (االصغر) الى االخٌرة (االكبر) زمنٌا  .وعند
االنتقال من حلقة الى اخرى هناك نقطة (أو نقاط) انعطاف  turning pointتغٌر المسار
 ذُشش يعهح ٔ National Geographic Magazineيحطح  Discoveryانفضائٍح انؼذٌذ يٍ انرقاسٌش ػٍ شؼٕب الصاند ذؼٍش
ْزِ انًشحهح انثذائٍح يٍ حضاسج االَغاٌ فً غاتاخ االيضٌٔ ٔ ظضس انًحٍظ األطهغً انُائٍح ٔانًُؼضنح ٔ .فً افشٌقٍا الذضال قثائم
انثشًٍ ػهى عثٍم انًصال ْكزا .
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لتتسع الدائرة  .وبعد كل نقطة تحول هناك تغٌر جذري فً حٌاة االنسان (فً حضارته)  ،ولوال
هذه النقاط لبقٌت الحضارة تدور فً حلقة مفرغة (تراوح فً مكانها دون حركة الى األمام) .

نقاط التحول فً الحضارة االنسانٌة
نقاط التحول هذه ٌ ،عدها البعض ثورات غٌرت جذرٌا طرز حٌاة االنسان ونقلته الى
مراحل جدٌدة فً الحضارة ٌكون الرجوع عن أي منها ضربا من الجنون  ،وهً حقا هكذا .
وال ٌسع هذا المقال سردها جمٌعا  ،ولكن ما تٌسر وذي عالقة بعنوان المقال. 
ثورة المحراث
تشٌر كتب االنثروبولوجٌا والجغرافٌا البشرٌة الى ان االنسان فً المرحلة االولى من
حٌاته كان ٌعتمد على جمع الثمار والتقاطها  ،وكان ٌصٌد الحٌوانات  ،ثم تمكن من تدجٌن
بعضها ،فاحتاج الى االستقرار فً الكهوف وقرب مصادر المٌاه  .وفً هذه المرحلة المهمة من
حٌاته رسم افضل الخرائط الجغرافٌة (بالفحم على جدران الكهوف) توضح نوع ومكان تواجد
الحٌوانات  .انها أول عملٌة توثٌق  ،وأول عملٌة تعلٌم بوسائل بصرٌة مارسها االنسان .
والجغرافٌون سعداء ألن أول توثٌق للبشرٌة كان خارطة  ،فحضارة االنسان ونتاج فكره بدءا
بمعرفة البٌئة المحٌطة وتنظٌمها المكانً (الجغرافٌا المحلٌة)  .وٌبدو انه بدأ ٌرٌد تعلم الزراعة
(تدجٌن النباتات) ونجح فٌها ولكن واجه مشكلة حفر االرض وبمساحة مناسبة  .وصدق من قال
بؤن الحاجة أم االختراع حٌث اخترع المحراث  ،الذي سحبه االنسان أو الحٌوانات المدجنة ،
وبقً الحال هكذا ردحا طوٌال من الزمن  .المهم أن االنسان انتقل من مرحلة التنقل الى مرحلة
االستقرار  .وباالستقرار  ،واالنتاج الزراعً تحول تفكٌر االنسان الى عناصر بٌئٌة جدٌدة لم
ٌكن ٌهتم بها كثٌرا من قبل  ،مثل  :المٌاه  ،التربة  ،النبات  ،المناخ  ،الزراعة ومواسمها  ،البٌع
والشراء  .بعبارة ادق توسعت دائرة االهتمام  ،وتطلبت تناقل خبرة ومعرفة وتعاون  .اتسعت
مساحة االرض التً علٌه معرفتها جٌدا  ،وبتفاصٌل أكثر  ،مع حاجة ملحة للتفكٌر والتؤمل لربط
عناصر المعرفة الجدٌدة مع بعضها وتطوٌر الخبرة المكتسبة فٌها وتبادلها  .وبهذا تطورت لغته
 ،وانتقلت من االصوات الى كلمات  ،وبدال من الرسوم التوضٌحٌة اعتمد رموزا تعارفوا علٌها
 ،التً تطورت الحقا لتصبح كتابة متفق علٌها  .فاالستقرار والتفكٌر الجدي بعناصر البٌئة
وتنظٌمها المكانً وربطها بحٌاته ومستقبله جعلته ٌنتقل نوعٌا الى طرز حٌاة جدٌدة  .بذرت هذه
الثورة بذور الحضارة االنسانٌة التً نعرفها.
ثورة القلم
المجتمع الرٌفً هٌؤ مسلتزمات التفاهم االجتماعً  ،ودفع باتجاه التفكٌر للصالح العام
وتنظٌم الحٌاة ٌ ،ضاف الى ذلك امكانٌة اعالة عدد اكبر قٌاسا بالمرحلة السابقة (الجمع وااللتقاط
والرعً)  .ومحاولة االنسان لنقل ما ٌجول فً خاطره من افكار الى اآلخرٌن باعتماد الرسوم
والرموز تطلب استحداث أداة لذلك  ،فالحاجة دفعت الختراع القلم  ،و ما ٌكتب علٌه (الورق ،
سواء ورق اشجار  ،أو جلد حٌوان  ،أو أي شًء)  .هنا انتقلت عملٌة نقل المعرفة والخبرة من
الحالة الشفاهٌة (الكالم ) الى المكتوبة  ،وما ٌكتب ٌبقى بعد صاحبه فً الزمان والمكان  .ولهذا
بدأت مرحلة جدٌدة من التوثٌق ونقل المعرفة والخبرة  ،نقلها مرسومة  /مكتوبة ٌ ،مكن تناقلها
بٌن االماكن المختلفة  ،وقرائتها فً أزمنة أخرى  .ومن هنا بدأ فعال التراكم الحقٌقً للمعرفة
االنسانٌة الذي أدى بمحصلته الى رعاٌة بذور الحضارة وتنمٌتها وتشذٌبها  .ولعظمة القلم

ْ زا نٍظ تحصا اكادًٌٍا ٌرثغ انغٍاق انرقهٍذي  ،تم يقال ألػرًادِ كهٍا ػهى قشاءاخ عاتقح ذؼٕد انى فرشج انذساعح انصإٌَح ٔانعايؼٍح
االٔنٍح ٔ ،خثشج ذذسٌغٍح ٔيراتؼح شقافٍح اصثحد يؼظى يشاظؼٓا تؼٍذج ػٍ يرُأل انٍذ فً انظشف انشاٍْ  .نزا ذؼزس االشاسج انؼهًٍح
انذقٍقح انٍٓا  .آَا خالصح الفكاس ذأيهٍح  ،آَا عفشج خاطفح ػثش انحضاسج االَغاٍَح  ،انٓذف يُٓا  :ذحذٌذ أٌٍ َحٍ اٌَ ٔ ،كٍف كُا ،
ٔيا ٌعة ػهٍُا أٌ َؼًم نثُاء انًغرقثم .
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ودوره فً حٌاة االنسان فقد أقسم رب العزة به (نون والقلم وما ٌسطرون)  ،و قال خالد محمد

خالد  ،فً البدء كانت الكلمة .
فً هذه المرحلة تنظمت حٌاة االنسان (اجتماعٌا واقتصادٌا وسٌاسٌا)  ،وازداد عدد
سكان المستقرة  ،فاحتاجت الى حاكم ٌدٌر شإونها  ،وتطلب هذا وجود حاشٌة  ،ومساعدٌن ،
وكهنة  ،وعمال  ،وخدم  .فظهرت دول المدن  . City stateوللحكم لذته وسلطانه  ،فظهرت
السالالت الحاكمة  ،وتصارعت مع بعضها  ،والبعض منها ترك لنا مسالت تتحدث عن عظمة
التنظٌم االداري الذي كان سائدا آنذاك  .كما تركوا آثارا تدل على رقً تفكٌرهم العلمً
والمنطقً  ،ونظرتهم الثاقبة لالمور  .لقد بنو حضارة الزالت شواخصها تزهو بما حققوه من
انجازات علمٌة وحضارٌة  .لقد ظهر ما ٌعرف بالقطب الحضاري الزراعً فً ودٌان دجلة
والفرات والنٌل والسند والكنج  .لقد أوجدوا قلما ٌحفر الصخر وٌبقى الكتابة اآلف السنٌن ،
ولهذا كان التعلم فً الصغر كالنقش على الحجر  .لقد كانت طفولة الحضارة االنسانٌة فً
احضان بلدنا  ،فال ننس ذلك ،ولٌكن هدفنا ان نعٌد لهذا الوطن مكانته الحضارٌه االصٌلة .
ثورة العجلة
باتساع مساحة االرض التً ٌعتمد علٌها االنسان تفاقمت الحاجة الى االنتقال السرٌع بٌن
ارجائها  ،وكذلك نقل ما ٌحتاجه وما ٌستوجب نقله من مكان الى آخر  .والحظ االنسان منذ
األزل ،ان جذوع االشجار تتدحرج اسرع من غٌرها  ،وتوصل الى قناعة بؤن الشكل الدائري
اسرع واسهل حركة من االشكال االخرى  .هذه الفكرة عندما نقلها الى صٌغة تطبٌقٌة (باختراع
العربة) اختزل الزمن و تقلص الجهد  ،واتسعت المسافة التً ٌتحركها  .واالنسان بطبٌعته ،
طموح  ،فضولً  ،وأنانً  .انه تواق لمعرفة المزٌد  ،وعجول للوصول الى مرتبة اعلى ،
فاستخدم العجلة فً نقل المنتجات الزراعٌة  ،واستٌطان اماكن كانت تعد نائٌة  ،وتحرك للتبادل
التجاري مع مستقرات اخرى  .وسعى الى توسٌع دائرة حكمه فانتقل من دوٌالت المدن الى
الممالك واالمبراطورٌات  .فلم ٌكتف بالمدٌنة والرٌف المحٌط بها  ،بل انتقل الى اقلٌم جغرافً
أكبر  ،فٌه تنوع فً كل شًء ٌ ،وحده تبعٌته الى حاكم واحد او ساللة معٌنة .
وبتوجه االنسان الى توسٌع الرقعة الجغرافٌة للسٌادة انتقل قطب الحضارة من الزراعة
الى التجارة  ،الى سٌاقات عسكرٌة (تجارة دولٌة – كما هو الحال اآلن)  .ولم تترك الحضارة
التجارٌة (اذا صح التعبٌر) أثرا علمٌا بارزا كما فعلت الحضارة الزراعٌة  .والحق ٌقال انها
ساهمت فً اكتشاف المناطق التً كانت مجهولة (غرب اوربا وشمالها  ،دواخل افرٌقٌا ،
والعالم الجدٌد)  .وكان الهدف االستعمار واالستغالل القسري لخٌرات الشعوب لصالح المستعمر
ورفاهه.
ولم ٌبق مفهوم العجلة محصور التطبٌق على وسائل النقل  ،بل اعتمد فً الصناعة المنزلٌة
(جومة الحٌاكة مثال)  ،وغٌرها من التطبٌقات التً خدمت االنسان وٌسرت انتاج ما ٌحتاجه من
سلع وبضائع  .والزال معظم ان لم ٌكن جمٌع ما نستخدمه مبنً على فكرة العجلة (دائرٌتها) ،
بما فً ذلك اقراص الحاسب االلكترونً .
ثورة البخار
بقً االنسان ٌعتمد على نفسه  ،وعلى الحٌوان لجر العربة وٌحرك كل ما هو مبنً على
فكرة العجلة ودائرٌتها  ،زمنا طوٌال  .ولكن باكتشاف قوة البخار فً تحرٌك االشٌاء  ،و اختراع
Cottage
مكائن االحتراق الداخلً تغٌرت الصورة كلٌا  .فقد انتقلت الصناعة من االكواخ
 industryالى أماكن خاصة بها  ،من اشتراك العائلة وبعدد محدود من االٌدي العاملة الى
مساهمة عدد كبٌر من العمال فً المصنع الواحد  .ظهرت المداخن العالٌة  ،وكانت مٌدان تفاخر

 فٍهغٕف يصشي نّ انكصٍش يٍ انكراتاخ ػٍ تذء انحضاسج االَغاٍَح ٔ ،يُٓا كراب ٌحًم ػُٕاٌ (فً انثذء كاَد انكهًح) .
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وزهو  .واحتاجت الصناعة الى أٌدي عاملة (جاءت من الرٌف)  ،والى مواد أولٌة  ،والى
أسواق .وتطور تقسٌم العمل واصبح اكثر تخصصٌا .
لقد اتسعت المدن ونمت وتغٌرت سٌاقات الحٌاة الٌومٌة فٌها بالكامل .فً المراحل
االولى من الثورة الصناعٌة (الناتج الطبٌعً لثورة البخار) كان السكن قرب مكان العمل  ،ولكن
مع تطبٌق مبدأ االحتراق الداخلً على وسائط النقل أٌضا فقد تم الفصل بٌن مكان السكن ومكان
العمل ،بدأت المدٌنة تؤخذ شكال جدٌدا  ،وتنظٌما مكانٌا ٌختلف كلٌا عن السابق  .لقد ظهر القطب
الصناعً للحضاره  ،ومعه جرت عملٌات االستقاب (االجتماعٌة – االقتصادٌة داخل المدٌنة) و
(السٌاسٌة – االقتصادٌة بٌن الدول)  .بدأت االفكار السٌاسٌة تتصارع بتعاظم الصراع الطبقً
وتزداد الهوة عمقا بٌن االطراف المتناحرة  .فالسلطة بٌد المال  ،وكل شًء متٌسر له  ،وفً
الطرف المقابل مجموعة كبٌرة و واسعة من المسحوقٌن والمتضررٌن  ،ممن ٌبٌعون قوة بدنهم
لٌشتروا قوة ٌومهم .
ما ٌهم موضوعنا من هذه الثورة  ،انها كسابقاتها  ،وفرت االرضٌة التً تنطلق منها
ثورات الحقة  ،وانها قد مرت بمراحل  ،ولكل مرحلة آثارها الكبٌرة على الحضارة االنسانٌة .
ومن الضروري االشارة هنا الى ان ما كان ٌعد مجال فخر واعتزاز (مداخن المصانع) فً
المراحل االولى  ،اصبح مإشرا لتدهور البٌئة ومن اسباب االمراض التً رافقت الصناعة فً
مراحل الحقة  .وفً الحقبة الزمنٌة المصاحبة لهذه الثورة انتقل تفكٌر االنسان من الحتم البٌئً
(سٌطرة البٌئة على االنسان وتوجٌه نشاطاته وافعاله) الى نتٌجة مغاٌرة مفادها ان البٌئة ضحٌة
لنشاط االنسان غٌر المسإول واالنانً  .فاالنسان بعد ان كان عبدا للبٌئة  ،تمكن بالتقنٌات التً
صنعها من أالضرار بالبٌئة  ،فمختلف مخرجات الصناعة قد لوثت البٌئة وجعلتها مإذٌة لحٌاة
االنسان  .فالبٌت الذي نعٌشه (الكرة االرضٌة) لم ٌعد نظٌفا صحٌا  ،لقد أصبح كئٌبا  ،فٌه الكثٌر
من المفاجئات والمخاطر  ،وفٌه مسببات االمراض النفسٌة والبدنٌة  ،الشخصٌة واالجتماعٌة ،
المستقبل فٌه غٌر مؤمون .
ثورة الكهرباء
لم ٌقتصر أثر الكهرباء على انارة الشوارع والبٌوت  ،بل أنارت العقول  ،وفتحت آفاقا
علمٌة رحبة لم ٌكن ٌلجها االنسان لوال وجود الكهرباء  .ومن نافلة القول بان معدل ما ٌستهلكه
الفرد من الطاقة الكهربائٌة ٌعد معٌارا مهما لقٌاس درجة التقدم بٌن الدول واالقالٌم والمجتمعات
ٌ .ضاف الى ذلك  ،ان امتالك االجهزة المنزلٌة الكهربائٌة (كما ونوعا) ٌعد من المإشرات
المهمة لقٌاس المستوى االقتصادي والحضاري للمجامٌع البشرٌة  .فالكهرباء قد غٌرت نمط
حٌاة االنسان  ،فً المنزل  ،فً الشارع  ،فً العمل  ،وفً الخدمات التً تتوافر له .
ان الكثٌر من االجهزة العلمٌة تحتاج الى طاقة للتشغٌل  ،وال تناسبها الطاقة المتولدة عن
طرٌق االحتراق الداخلً (كما هو الحال فً السٌارات والمكائن الضخمة)  ،بل البد وان تكون
الطاقة متولدة فً مكان آخر  ،وتتوافر امكانٌة السٌطرة علٌها بدقة  ،وان ال تشغل حٌزا كبٌرا
من تركٌبة الجهاز  .والى ٌومنا هذا  ،لٌس هناك بدٌل عن الكهرباء للقٌام بهذه المهمة .
(البطارٌات هً طاقة كهربائٌة مخزونة) .
وألهمٌة الكهرباء فً حٌاة االنسان عامة  ،والنشاط االقتصادي والعلمً خاصة ،
فالعلماء منغمسون باٌجاد بدائل للوقود الصلب و وقود المتحجرات (النفط) من المساقط المائٌة ،
الخالٌا الشمسٌة  ،غاز الهٌدروجٌن  ،وغٌرها الستخدامها فً انتاج الطاقة الكهربائٌة  .بعبارة
أخرى  ،هناك تنوع فً مصادر الطاقة  ،ولكن لٌس هناك بدٌل واحد عن الكهرباء  .فجمٌع

 انكراتاخ ػٍ انصٕسج انصُاػٍح ٔيا َعى ػُٓا فً يخرهف َٕاحً انحٍاج ال حصش نٓا ٔ ،كم دسعٓا يٍ صأٌح يؼٍُح ٔ تًُظٕس فكشي
يحذد
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مصادر الطاقة تستثمر وتحول الى طاقة كهربائٌة عند تشغٌل أي جهاز ٌحتاج الى طاقة خارجٌة
لٌإدي الوظائف المناطة به .
وباستخدام الطاقة الكهربائٌة فً تشغٌل اجهزة البث المسموع والمرأي  ،ولتطوٌر
امكانات االجهزة ذات العالقة فقد انتقلت الصناعة نقالت نوعٌة من استخدام مصابٌح االنارة الى
الترانزستورات (والتً تعد ثورة بحد ذاتها)  ،وقادت هذه الى الدوائر المتكاملة integrated
 circuitsثم الى الرقائق الكلسٌة  micro-chipsالتً كانت كل واحدة منها نقطة تحول فً
مسار تطور وتقدم صناعة البث واالتصال  ،أوصلت االنسانٌة الى ثورة االتصاالت  ،ثورة
غٌرت تارٌخ االنسانٌة ونمط حٌاتها .
ثورة االتصاالت
فً مستهل المقال أشٌر الى أن الحضارة االنسانٌة بدأت وتطورت عبر االتصال
والتراكم المعرفً  ،وكان حلم االنسان تٌسٌر سبل االتصال مع اخٌه االنسان فً االماكن النائٌة
 ،فاعتمد المراسلٌن والطٌور  .وعندما تحقق اول اتصال هاتفً عبر المحٌط االطلسً احتفلت
الشعوب (المتقدمة) بهذا االنجاز  ،فالحلم قد تحقق  .بعبارة أخرى  ،ظهر بصٌص أمل لربط
الدول على جانبً المحٌط االطلسً مع بعض هاتفٌا  .ولم ٌكل االنسان (أو الشركات التً تستفٌد
من هذه التقنٌة)  ،وتم تطوٌر االتصاالت لتشمل العالم  .واالتصاالت الهاتفٌة قد نقلت الصناعة
(بمختلف انواعها  ،بما فٌها الخدمات التجارٌة والتؤمٌن  ،والصحافة) نقلة نوعٌة  ،من المحلٌة
الى االقلٌمٌة ،ثم الى الدولة  ،ثم الى تجاوز الحدود لتكون متعددة الجنسٌات (لها فروع ومكاتب
فً مختلف اصقاع االرض)  .وكلما كبرت المإسسة االقتصادٌة تفاقم طموحها (طمعها) لغزو
اماكن اخرى كانت شبه عصٌة علٌها  .واالماكن  areaقد ال تكون جغرافٌة  ،بل مجازٌة .
ولهذا اتجهت المإسسات االقتصادٌة الكبرى الى اختزال الزمن من خالل تطوٌر تقنٌات
االتصاالت  ،وتقلٌل اهمٌة المسافة الفاصلة بٌن االشخاص  .فاصبح العالم اصغر فاصغر  ،الى
ان اصبح قرٌة ٌسمع فٌها الشخص وٌرى قرٌنه فً أٌة رقعة على سطح االرض بٌسر وكؤن ما
ٌفصلهما عن بعض ستارة شفافة من الحرٌر  .ثورة االتصاالت ٌسرت الوصول الى المعلومة ،
وبتٌسٌر الحصول على المعلومة من مختلف مصادرها من على ظهر البسٌطة (وخارجها)  ،فقد
تراكمت بكمٌات هائلة  ،تفوق ما كان سابقا باضعاف مضاعفة  ،وبنوعٌات تفوق التصور .
وتطلب ذلك التفكٌر بوسائل للخزن والمعالجة  .وتبقى الحاجة ام االختراع  ،فابتكر االنسان
الوسائل المناسبة والضرورٌة  ،اخترع الحاسوب .
ثورة الحاسوب
الحاسوب  ،جهاز متعدد االستعماالت  ،ساعد الباحثٌن فً جمع وتنظٌم وخزن وتحلٌل
وعرض البٌانات المؤخوذة من مصادر مختلفة  .باعتماده انجزت دراسات ال ٌمكن ان تتم بدونه
 ،ومن خالله تنظمت حركة الطٌرات الدولٌة  ،وبواسطته تمت االتصاالت المكتوبة والمسموعة
والمرأٌة  .لقد خدم الحاسوب االنسانٌة فً جمٌع شإون الحٌاة  ،حٌث دخل كعنصر اضافً فً
االنظمة التً تعمل بالكهرباء  .انهما توأم فً جمٌع االجهزة الحدٌثة .
وال ٌقبل المعنٌون بالحاسوب (علما وصناع) أن ٌوصم بانه الخادم الغبً  ،بل الجهود
حثٌثة النتاج حاسوب مفكر  ،واالبحاث فً مادة الذكاء الصناعً مستمرة ومتقدمة  ،وٌخشى
بعض المفكرٌن من ان ٌصبح االنسان (المخلوق) عبدا لالنسان المصنوع (االلً – الروبوت) .




نضٌادج انًؼهٕياخ ػٍ انحاعٕب ٔذطٕسِ ٔ ،ذطثٍقاذّ ًٌكٍ انؼٕدج انى انكصٍش يٍ انًصادس ٔ ،يُٓا -:
( َ )1ظى انًؼهٕياخ انعغشافٍح  :اعاعٍاخ ٔذطثٍقاخ ظغشافٍح  ،يحًذ انخضايً ػضٌض  ،يُشأج انًؼاسف  ،االعكُذسٌح ،
2000
( َ )2ظى انًؼهٕياخ انعغشافٍح  :انعغشافٍا انؼشتٍح ٔػصش انًؼهٕياخ  ،يحًذ ػثذ انعٕاد يحًذ ػهً  ،داس صفاء  ،ػًاٌ ،
2001
(  )3انكٕيثٍٕذش ٔاعرخذاياذّ فً انعغشافٍا  ،يضش خهٍم انؼًش  ،يعهح انُفظ ٔانرًٍُح  ،تغذاد 1987 / 1 ،
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ومن المعاٌٌر التً تعتمدها االمم المتحدة لقٌاس تقدم الشعوب هو نسبة أجهزة الحاسوب لكل
مائة شخص  ،وخط هاتف لكل مائة شخص  ،فاالثنان  :االتصاالت والحاسوب مإشران مهمان
لمستوى (حضارة) الفرد  .وقد دخل تعلٌم الحاسوب فً المدارس االبتدائٌة فً العدٌد من
الدول المتقدمة والنامٌة  .وتسابقت المإسسات لتكون لها صفحة فً الشبكة الدولٌة لالتصاالت
 .والمحاوالت لربط االثنٌن فً جهاز واحد (محمول) مثمرة  ،وجاري تطوٌرها لتكون بمستوى
الطموح (الذي ال ٌقف عند حد أو نقطة معٌنة) .
وباستخدام الحاسوب فً المإسسات  ،الحكومٌة وغٌر الحكومٌة لتنظٌم االعمال واداء
الوظائف المناطة ،فقد توجهت االفكار واالنظار الى تٌسٌر تقدٌم الخدمات التجارٌة عبر
االنترنٌت ،والخدمات الرسمٌة عبر الحكومة االلكترونٌة  ،والتعلم فً الجامعة االلكترونٌة ،
والكتاب االلكترونً  ،والقائمة لها أول ولكن ال ٌبدو أن لها نهاٌة فً المستقبل المنظور .
فظهرت مصطلحات جدٌدة (التعلم بال حدود  ،الصف المتحرك  ،الحكومة الجوالة  ،وغٌرها) .



لقد تطورت صناعة الحاسوب من خالل تطوٌر كفاءة الخدمات التً ٌقدمها  ،وال ٌتم
هذا اال بتطوٌر االجهزة التً تإدي وظائف محددة  .فالخزن على سبٌل المثال قد تضاعف
 64kتعد متطورة
بطرٌقة جنونٌة  .فالذاكرة كانت تقاس بالباٌت وكٌلواته  ،وكانت الذاكرة
(أوائل الثمانٌنات من القرن الماضً)  ،واآلن الخزن الثابت بمالٌٌن الكٌلوباٌت  ،وكذلك الخزن
المتحرك  . CDأما سرعة انجاز العملٌات (عددها فً الثانٌة) فقد اصبح ٌقاس بالمالٌٌن اٌضا
 .ولتطوٌر طاقة الخزن فً الحاسوب فقد اعتمدت طرائق مختلفة  ،ولعل آخرها الرقمٌة
 . digitalوقد اصبح عنوان (الدجتال) بارزا لترغٌب المستهلك  ،حٌث دخل (الدجتال) كتوأم
ثالث فً نظم االجهزة الحدٌثة  .والدجتال لٌس مرهون بطرٌقة الخزن  ،بل وفً المعالجة اٌضا
.
الثورة الرقمٌة
لقد جاءت الصٌغة الرقمٌة استجابة للحاجة الى توحٌد سٌاقات الخزن بٌن مختلف
البرامجٌات  ،ومصادر المعلومات والبٌانات واالجهزة التً تعتمد االلكترونٌات فً نظمها .
ٌضاف الى ذلك  ،انها اكثر دقة فً نقل المرئٌات الفضائٌة ومعالجتها  .وبما ان التحسس النائً
بتقنٌاته المختلفة هو من المصادر الرئٌسة للبٌانات لذا فان ما هو جٌد له هو كذلك لجمٌع الجهات
االخرى التً تعتمد مخرجاته  .فالصٌغة الرقمٌة قد أوجدت (لغة) مشتركة بٌن مختلف االجهزة
 :الحاسوب  ،التلفاز  ،الهاتف  ،االجهزة المنزلٌة ،السٌارة  ،وغٌرها  .وبالتقنٌات الرقمٌة فقد
استغنً عن عدد من االجهزة الصلبة  hardwareوحلت مكانها برمجٌات جاهزة software
 ،مما جعل االجهزة الحدٌثة صغٌرة الحجم  ،خفٌفة الوزن  ،عالٌة السرعة والدقة .
هذا غٌض من فٌض  ،فموضوعنا لٌس هذه الثورات على أهمٌتها و عظمة ما قدمته

؟ وماذا
لالنسانٌة  ،بل أن نعرف أٌن نقف اآلن ؟ وأٌن وصل العالم فً تقنٌاته وحضارته
علٌنا أن نعرف لنلحق بركب الحضارة ؟ وقبل عرض أبرز سمات العلم الحدٌث  ،من
(  )4اعرخذاياخ انحاعثح فً انثحٕز انعغشافٍح تًا ٌخذو انرًٍُح  ،يضش خهٍم انؼًش  ،يعهح كهٍح اَداب  ،انثصشِ / 22 ،
1991
 ذشٍش ظًٍغ انُششاخ االحصائٍح انصادسج ػٍ االيى انًرحذج ٔيُظًاذٓا انفشػٍح ٔاالقهًٍٍح انى ْزِ انًؼاٌٍش ٔ ،ذؼرًذْا فً انذساعاخ
ٔانرقاسٌش .
 انؼذٌذ يٍ يذاسط انغؼٕدٌح ٔ دٔل انخهٍط نٓا يٕاقغ فً انشثكح انذٔنٍح ٔ ،يٍ خالل انثحس ػٍ انًٕاقغ انرشتٌٕح فً انشثكح ذحصم
ػهى ػذد ال ٌغرٓاٌ تّ يُٓا ٔػهى يخرهف انًغرٌٕاخ انرؼهًٍٍح ٔ .يُٓا ٔ //arabtc.net ٔwww.7umaid.4t.com/ :
ٔ www.ksu.edu.sa/seminars/future-school/index2.htm ٔ www.oman-edu.com/
www.moheiraq.org/index.htm
 يٕقغ نهًكرثاخ االنكرشٍَٔح www.su.edu.ye/su-higher.htm

Susan Hanson , Who are we ? An important question for geography’s future , AAG 94(4) , 2004 ,
pp. 715-722
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الضروري تسلٌط الضوء على منظومة العلم  ،فبدون تكامل عناصر هذه المنظومة لٌس هناك
علم  ،بل معرفة  ،وفً أحسن االحوال ثقافة متخصصة .

منظومة العلم
ما ٌمٌز العلم عن المعرفة منهجه فً التقصً  ،وفً الواقع فان المنهج العلمً هو منهج
فً التفكٌر و السلوك للوصول الى معرفة جدٌدة  ،أو التحقق من صحة معرفة سابقة  .انه ٌعتمد
التقنٌة للوصول الى المعلومة وٌستخدم تقنٌة أخرى لتبوٌبها  ،وثالثة لتحلٌلها  ،وغٌرها لعرضها
بصرٌا  .فالتقنٌات فً العلم عدٌدة ومتنوعة  ،تبدأ بالتً تساعد فً جمع المعلومات والبٌانات ،
وتنتهً باالخراج النهائً لنتائج البحث .
تشكل المعلومة المدخالت فً البحث العلمً  ،وتمثل بعض التقنٌات صندوقا تعالج فٌه
المعلومات والبٌانات لتخرج منه باشكال وصٌغ جدٌدة (المخرجات – النتائج)  .وكل انسان
متعلم بامكانه ممارسة (شكلٌات) البحث العلمً  ،وٌخرج بنتائج (قد تكون عظٌمة بدون ان ٌعً
ذلك أو ٌقصد)  .ولكن ما ٌمٌز النشاط العلمً عن غٌره ارتباطه بفلسفة االختصاص  .فالفلسفة
تحدد المنهج  ،و تحدد نوعٌة وطبٌعة المدخالت  ،وكٌفٌة معالجتها  ،وتفسٌر النتائج  .فالبحث
العلمً هو معمار فكري  ،بنظرة تؤملٌة لمادة البحث  ،ولمسات فكرٌة تمٌزه عن غٌره من

النشاطات البشرٌة التً قد تؤخذ شكال مشابها من حٌث االجراءات (الشكلٌة) .
وللتوضٌح نقول أن هناك فرقا كبٌرا بٌن دار ٌبنٌه مقاول ٌقرأ وٌكتب  ،وآخر ٌبنٌه
مهندس معماري برإٌة خاصة  .االول فٌه تكرار للطراز  ،والثانً فٌه اصالة وتمٌز  .األول قد
ٌعتمد (باترونات) جاهزة  ،وقد تكون غٌر مناسبة للمكان والمواد  ،واآلخر ٌجعل كل جزء
(عنصر) فً مكانه المناسب لٌإدي وظٌفته باكمل وجه  .بعبارة أخرى  ،البحث العلمً رإٌة
فكرٌة لظاهرة أو مشكلة معٌنة  ،تعتمد هذه الرإٌة للتحقق من صحتها البٌانات والتقنٌات وتتبع
منهجا واضحا متدرجا متكامال  .فالبحث العلمً نسٌج متكامل متناسق من أول حرف فٌه الى
آخر كلمة  .أنه نظام ٌ ،ختل توازنه بغٌاب أحد عناصره  ،وٌتلكؤ وٌتعثر بوجود عناصر لٌست
من صلبه  .انه تناسق فكري  ،انه فلسفة .
مستوٌات البحث العلمً
للبحث العلمً مستوٌات فً العمق الذي ٌصل الٌه الباحث  ،وألن البحث العلمً بناء
فكري  ،فللعمق (الغوص فً التفاصٌل التركٌبٌة) اهمٌة فً تحدٌد درجة الفائدة من البحث  ،وال
ٌعنً هذا ان االبحاث التً لم تصل الى عمق معٌن لٌست بذات فائدة  ،بل قد توحً نتائجها
بافكار لباحثٌن آخرٌن الكمال التقصً  .فالبحث ٌبدأ عادة بتساإالت تجول فً ذهن الباحث تلح
علٌه تطلب جوابا  .ولهذه التساإالت عالقة بجنس الباحث  ،بوضعه االجتماعً  ،بموقعه فً
المجتمع (العام واالكادٌمً)  ،بالفلسفة (االٌدٌولوجٌة) التً ٌعتنقها  ،وبعرقه و انتمائه الدٌنً
والمذهبً  .وبعد ان ٌصل الباحث الى القناعة بضرورة تقصً االجابة ٌ ،حدد حجم الظاهرة
(المشكلة)  ،وٌفترض لها اسبابا (وحلوال)  ،وعلى ضوء هذا الحدس ٌبدأ بالبحث عن البٌانات
لٌقوم بتجمٌعها  .ومهما كان حجم البٌانات  ،فانه البد وان ٌقوم بتبوٌبها (مكانٌا  ،زمنٌا ،
موضوعٌا)  ،وقد توحً عملٌة التصنٌف هذه باشٌاء جدٌدة عن موضوع البحث لم تكن فً
الحسبان  .وبعد ان ٌصل الى قناعة بان ما لدٌه من معلومات وبٌانات كاف لالجابة عن
تساإالته  ،أو التحقق من صدق الفرضٌة ٌبدأ بعملٌة التحلٌل .
تبدأ عملٌة التحلٌل عادة بوصف متغٌرات الدراسة بشكل منفرد (حساب مقاٌٌس النزعة
المركزٌة ومقاٌٌس التشتت)  ،وقد ٌرافقها رسوم بٌانٌة و توزٌعات مكانٌة (خرائط)  .وطبقا


R. Kitchin & N. J. Tate , Conducting Research in Human Geography : Theory , Methodology and
Practice , Prentice Hall , Harlow , 2000

T. J. Barnes , A paper related to everything but more related to local things , AAG , 94(2) , 2004 ,
pp.278-283

39

ممجل ددالل 2009 /

العدد الثامن والثالثون

لهدف البحث  ،فقد ٌقوم الباحث باختبار الفرضٌة (اختبار توزٌع قٌم المتغٌرات  ،مقارنتها مع
قٌم فرضٌة ،اختبار هل العٌنتان تعودان الى مجتمع واحد)  ،خاصة عندما ٌعتمد العٌنات فً
جمع البٌانات  .وفً كثٌر من االحٌان ٌكتفً الباحث بما تحقق لحد اآلن  .فهذا نوع (أو مستوى)
من البحوث .
أما االبحاث التً تهدف الى استكشاف طبٌعة العالقات الداخلٌة بٌن قٌم المتغٌرات قٌد
التحلٌل فانها تذهب أبعد قلٌال  ،حٌث تقاس قوة العالقة بٌن المتغٌرات بشكل ثنائً (كل متغٌرٌن
اثنٌن مع بعض)  .نتائج هذه المرحلة توحً بشبكة عالقات قد تكون متداخلة التاثٌرات  ،ولكنها
تعتمد فً الغالب لتفسٌر الظاهرة او المشكلة قٌد الدرس  .وهذه مرحلة أخرى  ،قد ٌكتفً بها
الباحث  .وٌرى البعض ضرورة عرض العالقة بٌن المتغٌرات لٌس بصٌغة قٌمة معامل ارتباط
 ،بل رسم بٌانً تسقط فٌه قٌم متغٌر بداللة قٌم المتغٌر الثانً الستجالء وجود مسار لهذه العالقة
من عدمه  .وفً الغالب تقارن العالقات بٌن المتغٌرات بصرٌا  ،من خالل هذه الرسوم .
والبعض ٌعتمد الرسوم مرحلة سابقة قبٌل قٌاس معامل االرتباط (االشتراك فً التباٌن) .
وفً بعض الحاالت تكون العالقات الثنائٌة بٌن المتغٌرات غٌر كافٌة (أو هكذا ٌرى
الباحث)  ،فٌعمد الى تحلٌل متعدد المتغٌرات  ،وطرائق التحلٌل هنا عدٌدة  ،بمعظمها توحً
بنمطٌة العالقات بٌن مجموعة المتغٌرات قٌد التحلٌل  .نتائج بعضها ٌمكن رسمها كمخططات
Factor
(التحلٌل العنقودي)  ،وبعضها اآلخر تسهل عملٌة اسقاط التوزٌعات المكانٌة
 ، scoresوفً بعضها تكون النتٌجة قٌم رقمٌة تساعد فً تفسٌر شبكة العالقات  .المهم هنا ،
ان ٌتذكر الباحث ان ما توصل الٌه لٌس بحقائق  ،بل نتائج تكون صحٌحة فً مكان وزمان
دراسته  ،وال ٌجوز تعمٌمها  ،فقد تختلف بدرجة أو باخرى عند اعادة االختبار فً اماكن اخرى
 ،أو فً المكان نفسه فً زمن الحق  .وهذا اٌضا مستوى قد ٌقف عنده الباحث .
trend
ٌمٌل بعض الباحثٌن الى استطالع المستقبل المنظور  ،فبعد معرفة مسار
الظاهرة قٌد الدرس  ،أو تحدٌد العوامل المستقلة المإثرة على المتغٌرات المعتمدة فً مجموعة
المتغٌرات قٌد التحلٌل  ،حٌنها ٌمكن التنبإ  .ولكن ٌ ،رتبط صدق عملٌة التنبإ هذه ببقاء
الظروف كما هً بدون تدخل متغٌرات او عوامل اخرى  .ولعملٌة التنبإ هذه ضوابطها ،
ومعادالتها الخاصة بها  .وتحدٌد المستقل عن المعتمد من العوامل والمتغٌرات له دوره فً
تقرٌر النتائج  .فكلما كان الباحث دقٌقا وأمٌنا فً اختٌار المتغٌرات  ،و كان أكثر موضوعٌة فً
تحدٌد المستقل عن المعتمد منها  ،تؤتً نتائج البحث موضوعٌة معبرة عن الواقع  .وهذا مستوى
آخر من مستوٌات التحلٌل  .انه ٌعتمد نماذج رٌاضٌة واحتمالٌة  ،وٌتطلب بٌانات لمدة زمنٌة

تلبً متطلبات النموذج المعتمد .
باعتماد النمذجة فً التحلٌل  ،فقد تطورت العملٌة البحثٌة كثٌرا  ،فبعد أن كانت نمذجة
ساكنة  staticظهرت نمذجة دٌنامٌة (حركٌة)  dynamicتعطً صورة عن الظاهرة قٌد
الدرس فً حالة حركة (مكانٌة أو زمنٌة)  .وباستخدام الحاسوب بكثافة وعلى شكل اسقاطات
مرئٌة  ،فقد ظهر التجسٌد  simulationللظاهرة او المشكلة المطروحة للمسائلة  .واٌضا كان
التجسٌد أول االمر ساكنا (بابعاد ثالثٌة)  ،ثم أصبح حٌوٌا متحركا  .فً هذه المرحلة من التحلٌل
فكر الباحثون فً االستفادة من التجسٌد المتحرك لعرض مشاهد (سٌنارٌوهات) محتملة ومتوقعة
 .بعبارة اخرى ،أصبح الحاسوب وسٌلة الجراء اختبار (نظري) على الواقع  ،أو تدرٌب عملً
– نظري فً الوقت نفسه  .لقد تحول الحاسوب الى مختبر ٌتدخل الباحث فً تحدٌد العوامل
المإثرة وقوتها  ،وٌستطلع نتائج ذلك نظرٌا بشكل بصري  .وقد ظهرت العاب علمٌة تجسد

 يضش خهٍم انؼًش ٔ يحًذ دنف أحًذ  ،االذعاْاخ انحذٌصح فً انثحس انعغشافً  :انًُارض انشٌاضٍح ٔاالحصائٍح ٔانُظشج انُظايٍح ،
يعهح انعًؼٍح انعغشافٍح انؼشاقٍح  ،تغذاد 1982
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حاالت معٌنة تمارس لتدرٌب المعنٌٌن فً المختبرات قبل الممارسة الحقٌقة فً المٌدان (طٌران
♦
 ،معارك عسكرٌة  ،أحوال جوٌة  ،وغٌرها) .
بعد أن كان الباحث ٌصف الظاهرة  ،وٌحدد ابرز سماتها وخصائصها  ،اصبح ٌتحدث
عن االمكانات الكامنة فٌها والتً على ضوئها ٌمكن نقلها نوعٌا لتكون االفادة منها أفضل
والسٌطرة علٌها أكمل  .لقد بدأ االنسان ٌقرأ ما وراء سطور الظاهرة  ،وٌغوص فً اعماقها .

وهذا مستوى بحثٌا آخر .
تشكل القوانٌن والنصوص الشبٌهة بالقانون والنظرٌات اهدافا بحثٌة ٌسعى العلماء للوصول الٌها
 ▌ .وال ٌتم الوصول الى هذه من مجرد تجربة بحثٌة واحدة  ،بل البد من تكرارها فً أمكنة
وأزمنة أخرى  ،وتؤمل وتحقق من صحة ودقة النتائج  .فالقوانٌن محلٌة فً الغالب  ،اال ان
افكارها تنتقل مع حركة الباحث و مكان نشر نتائج ابحاثه  .وعلى ضوء التطورات العلمٌة
الحدٌثة وتقدم تقنٌات جمع المعلومات و التحلٌل والعرض فان الكثٌر من القوانٌن و النظرٌات قد
أصبحت عرضة للنقد و العادة االختبار .
وٌرد الى الذهن  ،ما هً المقاٌٌس  scalesالمتعارف علٌها فً االبحاث العلمٌة ؟
وهل هناك صلة بٌن مقٌاس وآخر ؟ وهل أن نتائج أبحاث اعتمدت مقٌاسا معٌنا لها عالقتها
بابحاث المقاٌٌس األخرى ؟ وبنتائج تلك االبحاث ؟ وهل هذه المقاٌٌس متصلة continues
مكملة لبعضها ،أم انها منفصلة  Discrete؟
المقٌاس النوعً
لتوضٌح هذا المقٌاس ساعتمد ما ورد فً بحث تورستن هٌكرستراند الموسوم
(المشهدان)  حٌث اوضح العالقة بٌن مقاٌٌس الدراسة بشكل ناطحة سحاب  .فً الطوابق
السفلى ال ترى االشٌاء اال من خالل مٌكرسكوبات الكترونٌة خاصة  ،وتخضع متغٌراتها الى
عوامل ذرٌة  .تلٌها فً السلم صعودا  ،المواد التً ٌمكن معرفة اتجاه حركتها باستخدام االشعة
 ،تتبعها تلك التً ترى بالمكرسكوبات االلكترونٌة ،ثم التً ٌمكن رإٌتها بالمكرسكوب
االعتٌادي  .وهً تخضع الى قوى الجاذبٌة – االلكترونٌة  ،وصوال الى ما تراه العٌن البشرٌة
التً هً خاضعة الى قوانٌن الجاذبٌة .ومن على سطح ناطحة السحاب ٌعتمد االنسان التلسكوب
لٌرى المجرات والكواكب .
ان االنتقال التدرجً وفق هذه المقاٌٌس من االدق الى االكبر هو انتقال موضوعً ،
ولكل مقٌاس نظمه  systemsالتً هً بدورها عناصر  componentsفً نظم أكبر منها ،
وهكذا دوالٌك وصوال الى الكرة االرضٌة  ،التً هً بدورها عنصر فً نظام مجرة  .وجمٌع
هذه النظم مفتوحة  open systemsتتؤثر بما ٌحٌط بها  ،وتإثر به .
المقٌاس المكانً
ٌمثل مقٌاس الرسم نسبة المسافة على االرض الى نظٌرتها على الخارطة  ،فالسنتٌمتر
الواحد قد ٌمثل مسافة طولها متر  ،مائة متر  ،كٌلومتر  ،مائة كٌلومتر  ،أو ملٌون كٌلومتر .
وما ٌعرضه السنتٌمتر االول من تفاصٌل فً المكان تفوق اضعافا قرٌنتها فً المقٌاس االخٌر .
فكلما كانت النسبة صغٌرة كانت التفاصٌل أكثر  .ففً الخرائط بمقٌاس (  \ 1ملٌون كٌلومتر)
♦ تٍرش كٕنذ  ،انعغشافً خاسض قاػاخ انذسط  ، Geographer at workذشظًح د .يضش خهٍم ػًش ٔ د .ػثذ ػهً انخفاف  ،داس
انكُذي  ،استذ 1996 ،

Jonathan Raper , Multidimensional Geographic Information Science , Taylor & Francis , London ,
2000
▌
Explanation in Geography , D. Harvey , Arnold , London , 1973 .
كزنك  :يذخم نهرؼهٍم An Introduction to Scientific Reasoning in Geography , R.G. Golledge & D. Amedeo
انؼهًً فً انعغشافٍا  ،أيٍذٔ ٔكٕنذض  ،ذشظًح د .يضش خهٍم انؼًش ( ،غٍش يُشٕس)

Torsten Hagerstrand , The two vistas , Geografiska Annaler , Ser., B , Human Geography , Dec.,
2004 , Vol., 86 , Is., 4 , pp. 315 – 324 .
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تظهر فٌها المدن على شكل نقاط  ،وقد تمٌز العاصمة بشكل رباعً  .أما عندما ٌكون المقٌاس
أصغر (  10 \ 1كلم ) فمورفولوجٌة المدٌنة تظهر ،وبمقٌاس (  1 \ 1كلم ) حٌنها ٌكون نمط
الشوارع واضحا للعٌان  ،وعندما ٌكون المقٌاس (  250 \ 1متر) عندئذ تكون استعماالت
االرض بارزة  ،وهكذا دوالٌك .
لكل بحث منطقة دراسة  ،وله هدف  ،وٌتحدد نشاط الباحث بالمتاح له من زمن و مال
 .الهدف والمحددات فً حالة مساومة مستدٌمة لتحدٌد مقٌاس الرسم الذي ستسقط علٌه بٌانات
الدراسة ونتائجها  .فعندما تكون منطقة الدراسة واسعة فالبد من تقلٌل التفاصٌل  ،والعكس
صحٌح  .فعندما ٌراد تفاصٌل دقٌقة من الضروري ان تكون منطقة الدراسة صغٌرة كً ٌتحقق
الهدف  .ومقٌاس الرسم ال ٌحدد التفاصٌل وحدها  ،بل نوعها اٌضا  .وال ٌقصد هنا االختصاص
 ،بل هل هً سلوكٌة ؟ معنٌة بالعملٌات ؟ باالنماط ؟ بالتوزٌعات ؟ تقوٌمٌة ؟ ذاتٌة ؟ موضوعٌة
؟ فلالنتقال من مقٌاس الى آخر هو انتقال فً النوع وفً التفاصٌل أٌضا  ،انه انتقالة نوعٌة .
تتمثل مشكلة هذه االنتقالة فً كٌفٌة الربط بٌن االثنٌن لٌشكال كال موحدا  .وهذه هً أبرز مشاكل
العلم فً القرن الحادي والعشرٌن .
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التدرج الموضوعً فً دراسة الموجودات
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الـعـلم فً القرن الحادي والعشرون
فً العقود االخٌرة من القرن الماضً تطورت العلوم كثٌرا  ،وبسرعة هائلة  .فقد كانت
نسب تقدمها سابقا وفق متوالٌة عددٌة (  ، )……، 5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1ثم انتقلت الى مرحلة
التقدم طبقا لمتوالٌة هندسٌة (  ، ).…… ، 243 ، 81 ، 27 ، 9 ، 3 ، 1أما اآلن فانها
، 256 ، 16 ، 4 ، 2
تعٌش مرحلة السباق األسً حٌث التقدم ٌتضاعف بمتوالٌة اسٌة (
 . )……… ، 65536وبعض التخصصات تنمو وفق األس (  ، )2وبعضها ال تقبل اقل من
األس ( ، )3وهكذا  .وهذا التقدم مبنً على أركان تقنٌة  ،فالعصر هو عصر التقنٌة االلكترونٌة
 ،وهو عصر المعلوماتٌة  ،كما انه عصر السرعة  ،والالمكان والال زمان  ،و (الزمكان –
 )spatiotemporalفكل شًء فٌه ممكن أو محتمل  .ولعل المإشرات المدونة فً أدناه تعطً
صورة مقتضبة عن بعض سمات العلم فً القرن الحادي والعشرٌن.
االشتراك فً التقنٌات
 – 1ألنه عصر التقنٌة فالحاسوب هو قلمه الذي ٌكتب به  ،ومن ٌجهل استخدام هذا القلم فانه
أمً طبقا لمعاٌٌر العصر .فرجل العلم الذي ٌجهل استخدام الحاسوب  ،او ال ٌستخدمه بشكل أو
بآخر فانه ٌعود الى عصر غٌر هذا العصر  .فالسمة االولى لهذا القرن استبدال القلم (الرصاص
 ،الحبر  ،الجاف  ،الماجك  )..… ،ب(الموس) الذي ٌإشر الموقع على الحاسوب وٌكتب
باستخدام لوحة المفاتٌح  . key boardولم ٌعد هذا حكرا على علم دون آخر  ،أو تخصص
دون غٌره  ،فالجمٌع تكتب بالقلم نفسه  ،تستخدم التقنٌة ذاتها  .وكما كتبت نظرٌات فً القلم ،
وهدمت عروش به  ،وحكم على مظلومٌن بسببه  ،كذلك الحاسوب  ،ولعل نفعه وضره أمضى
من القلم ومن حد السٌف  .انه اداة تحكمها اهواء مستخدمها.
 – 2وألنه عصر المعلوماتٌة فالمعلومات اصبحت سلعة ٌتم تداولها فً السوق  ،وتخزن فً
بنوك خاصة بها  ،وتعطى التسهٌالت (المصرفٌة) لمن ٌستحقها (وفق المعاٌٌر المصرفٌة) .
ولتسهٌل التعامل (المصرفً) فقد توحدت صٌغ تنظٌم وخزن قواعد البٌانات  .فبعد ان كانت
location
موجهة للشًء نفسه  object orientedأصبحت موجهة لموقع الشًء
 ، orientedوظهرت اجهزة وبرمجٌات وظٌفتها تحوٌل خزن المعلومة من صٌغة الى
اخرى تسهٌال لتبادلها واالستفادة منها  .والمعلومة المطلوبة تصل الى طالبها (حٌث موقع
حاسبته – فً البٌت ام فً مكان العمل  /مكان العمل قد ٌكون فً المقر  ،فً المٌدان  ،فً موقع
االجتماع  ،فً أي مكان على سطح االرض) بعد ان ٌمآل استمارة معلومات وٌسدد االجور .
 – 3وقد تعددت مصادر المعلومات  ،وتنوعت  ،ولم ٌعد لزاما على الباحث أن ٌكون على
تماس مباشر مع المعلومة عند جمعها من مكانها  ،فهناك مجسات و اجهزة تقوم بذلك عوضا
عنه  .بل هناك مإسسات هذه وظٌفتها  ،تتحسـس عن بعد لتنقل المعلومة وتخزنها فً بنوك
المعلومات  .وقد سهل عملٌة االستفادة من المعلومات والبٌانات المرصودة باجهزة التحسس
النائً توجه قواعد المعلومات نحو المكان  ،والخزن بصٌغ مشتركة  ،ولعل أهمها حالٌا الخزن
الرقمً  . digitalبعبارة اخرى  ،هناك اركان مشتركة تستند علٌها العلوم الحدٌثة  ،انها
االدوات التً ترسم بها معالم حضارة القرن الحادي والعشرٌن  .والتخصص الذي ال ٌعتمد هذه
االركان قاعدة ٌتكئ علٌها ٌصبح خارج الزمن  .وكحد ادنى  ،علٌه تبادل المعرفة والخبرة عبر
منتدٌات الشبكة الدولٌة (االنترنٌت)  ،فبدونها ٌنزوي فً مكان غٌر منظور من قبل اآلخرٌن .
 – 4قدرة االنسان على التعامل مع المعلومات محدودة  ،وتكون أكثر محدودٌة عندما تعالج
أعدادا وارقاما  .وال ٌقبل الباحث العلمً أن ٌقف على العتبة االولى من مستوٌات البحث العلمً
المشار الٌها آنفا  ،لذا علٌه ان ٌعتمد التقنٌات المتاحة  ،عبر الحاسوب  ،وهً كثٌرة  .كل ما
علٌه أن ٌعرف طبٌعة كل تقنٌة  ،وطرٌقة التحلٌل المناسبة لهدف الدراسة  ،وما تستوجبه من
بٌانات  ،وكٌفٌة تفسٌر النتائج  ،وٌترك الباقً على الحاسوب  .انه اختزال رهٌب للزمن ،
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وفرصة ال تعوض للغوص فً عمق كومة البٌانات الستخالص شًء منطقً منها  .فالبرمجٌات
االحصائٌة الجاهزة عدٌدة وال تتطلب الكثٌر لتعلمها  .انها تقنٌة مشتركة بٌن معظم العلوم  ،ان
لم ٌكن جمٌعها  .وهً تساعد فً رفع مستوى البحث لٌكون أعمق وأكثر فائدة  ،وٌكون اسم
الباحث وموقعه فً السلم العلمً أعلى  .المهم  ،انها وسٌلة ولٌست هدف  ،وسٌلة لتحقٌق ما
ذكر آنفا ،وتعزٌز وتطبٌق فلسفة االختصاص .
 – 5نظرا ألن البرمجٌات االحصائٌة تعتمد معادالت متعارف علٌها  ،وتقدم (باترونات) جاهزة
 ،لذلك اعتمدت بكثرة من قبل من لٌس لدٌه مقدرة رٌاضٌة عالٌه  ،و من ٌتعامل مع حاالت
احتمالٌة (تستند على نظرٌة االحتماالت فً نتائجها)  .ولكن هناك حاالت تتطلب نمذجة رٌاضٌة
 ،وبمستوٌات متباٌنة  ،والحاسوب ٌقدم التسهٌالت الكثٌرة  ،وحتى برمجٌات تسهل كتابة
ومعالجة الصٌغ الرٌاضٌة  .فالحاسوب  ،كما اشٌر سابقا  ،جهاز متعدد االغراض واالستعماالت
 ،ولعل من ابرزها بالنسبة للباحث  ،استخدامه فً التحلٌل  .وقد قٌل أن ال علم بدون منطق
رٌاضً  ،واالتجاهات الحدٌثة فً العلم تركز على هذه  ،ولعل سبب ذلك كثرة (االبحاث) التً
تتشابه فً السٌاقات الشكلٌة وتفتقد الى المنطق العلمً للربط بٌن عناصر موضوع الدراسة .
فالمنطق الرٌاضً  ،وتطبٌقاته االحتمالٌة من اساسٌات العلم  .وبرمجة الحاسوب مبنٌة على
خوارزمٌة منطقٌة فلسفٌة .
 – 6بتوفر البٌانات وبكمٌات كبٌرة  ،ولفترة زمنٌة غٌر قصٌرة  ،فان تجسٌد الظاهرة وبشكل
دٌنامً باستخدام تقنٌات الحاسوب أصبح أمرا مٌسورا  .وبما ان التجسٌد ٌعطً فرصة للتحكم
بالمدخالت الستشفاف المتوقع  ،فقد أصبحت حالة تتسابق علٌها العلوم التطبٌقٌة لدراسة
الظواهر المتحركة مكانٌا وزمنٌا  .فلم ٌعد التجسٌد حصرا على علم دون آخر  ،وال حالة دون
غٌرها  .انه اآلن حالة شائعة  ،ولعل سبب شٌوعها االلعاب التً اعتمدته .
 – 7العلم ٌ ،راه البعض  ،قٌاس للظاهرة وتقوٌم لها  ،وقد وفرت االجهزة الحدٌثة وسائل قٌاس
دقٌقة لمختلف الظواهر والمشاكل التً ٌهتم بها االنسان  .وقد ارتبط العدٌد من هذه االجهزة
بالحاسوب ،بما فٌها الناظور الطبً الدقٌق .بعبارة أخرى  ،البٌانات اصبحت اكثر دقة مما كانت
علٌه  ،وتوفرت فً مجاالت وعن أماكن لم تكن متوفرة عنها سابقا .فاالجهزة الدقٌقة قد وفرت
بٌانات دقٌقة عن دقائق كانت تعد ضربا من الحلم  .ولٌس هذا مرهونا باختصاص دون غٌره .
فالجمٌع تحتاج الى قٌاس شًء ما تهتم به وتدرسه .
تداخل التخصصات العلمٌة وغٌاب الفلسفة
 - 1نتٌجة تقدم العلوم وتطورها  ،ومٌلها البحاث بمستوٌات دقٌقة فقد تداخلت التخصصات
وظهرت علوم حدودٌة  ،مستحدثة تخصصات جدٌدة (هجٌنة) لم تتبن فلسفة أحد من الوالدٌن ،
بل تمسكت بالتقنٌة وعرضت النتائج مجردة  .والكثٌر منها الزال دون غطاء فكري ٌقوده ،
ولعل عمر هذا النوع من (التخصصات – ولٌست العلوم) قصٌر  ،ما لم ترتكز على ارضٌة
فلسفٌة دون االكتفاء بجدران متحركة .
 – 2بالمقابل  ،فاالشتراك فً الموضوعات  ،اضافة الى التقنٌات  ،قد أدى الى ظهور نشاطات
علمٌة جدٌدة تشترك فٌها العلوم المختلفة  ،مثل  :دراسات بٌئٌة (والبعض جعلها اقساما علمٌة
باسم علوم البٌئة  ،وعلوم الحاسبات)  ،دراسات حضرٌة  ،التخطٌط (بنوعٌة ما بعد التخصص
و تداخل التخصصات)  ،التنمٌة  .كما تشكلت فرق عمل لدراسة موضوعات جدٌدة على
مستوى المنظمات الدولٌة  ،مثل  :الفقر  ،المخاطر البٌئٌة  ،التمٌٌز الجنسً (الجٌندر) .
فً الوقت الذي اتجهت فٌه الدراسات الى التركٌز على المستوٌات الدقٌقة  ،بقً البعض
ٌهتم بالمشاكل العالمٌة  ،وكالهما على صواب  ،شرط ان ٌكون هناك ترابط منطقً بٌن
المقاٌٌس  .ولٌس هناك رابط حقٌقً مثل فلسفة العلم التً تقود التقنٌات  ،ال العكس  .فاالنسٌاق
وراء التقنٌات دون هدف علمً (اجتماعً) واضح المعالم تكون النتٌجة وخٌمة  .فالسكٌن اداة
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تستخدم عند الطبخ الشباع حاجة اساسٌة  ،وٌستخدمها البعض للقتل الشباع غرٌزة شخصٌة . 
فاستخدام العلم (منهجا وفلسفة) لخدمة االنسانٌة تقود العالم الى بر األمان  ،اما استخدام تقنٌاته
الشباع غرائز مقٌته فانه ٌعجل بنهاٌة العالم  .المهم ان ٌكون هدف البحث العلمً خدمة الصالح
العام والبناء االٌجابً لعالم حر آمن مزدهر اقتصادٌا واجتماعٌا .
تكامل المقاٌٌس والمستوٌات
 – 1بالتداخل بٌن التخصصات  ،ومحاوالت الربط بٌن المستوٌات والمقاٌٌس  ،اتضح ان النظم
الطبٌعٌة مإثرة ومتؤثرة بالنشاط البشري  ،كما أن النظم البشرٌة مإثرة ومتؤثرة بالنظم الطبٌعٌة
 .فالتبدالت المناخٌة على مستوى العالم هً من نتاج نشاط االنسان بالمستوٌات الدنٌا (المحلٌة) .
فما ٌنتج محلٌا ٌتراكم بٌئٌا لٌإثر على الكرة االرضٌة  .فدراسة المناخ على سبٌل المثال لم تبق
(طبٌعٌة) صرفة  .فؤي شًء ٌإثر فً كل شًء  ،لٌس محلٌا فقط بل فً القرٌة العالمٌة  . فهذا
المصطلح لٌس سٌاسٌا أو تجارٌا فقط  ،بل بٌئٌا أٌضا  .ولهذا السبب اصبح موضوع البٌئة قاسما

مشتركا ترتبط به مختلف التخصصات الدقٌقة والعرٌضة الواسعة فً الوقت نفسه.
 – 2ان العالم باكمله االن معنً بالمخاطر البٌئٌة (زالزل  ،براكٌن  ،النٌنو  ،االوزون ،
األمراض الوبائٌة  ،مشكالت الطاقة  ....... ،وغٌرها)  .ومهمة رجال العلم البحث عن حل
لمثل هذه المشاكل  ،او التنبإ بها لتقلٌل الخسائر وعلى مختلف تخصصاتهم العلمٌة  .انها مشكلة
الجمٌع  ،انها مشكلة كونٌة  .وقد قٌل سابقا ان رفة جناح فراشة فً لوس انجلس تحدث ضجة
فً لندن  ،ولعل فً هذا شًء من الصحة .
 – 3اتباع المنهج النظامً  System Approachعند دراسة الظواهر والمشاكل  ،وهذا ما
ساعد فً اعتماد النماذج ،والتجسٌد  ،والتنبإ  ،وبالمحصلة النهائٌة التكامل فً النظرة  .وهذا
التكامل توضح فً الموضوعات  ،وفً المقاٌٌس أٌضا  .فالكرة االرضٌة تشكل نظاما حٌاتٌا
متكامال  ،طبٌعٌا وبشرٌا  ،مكانٌا وزمنٌا  ،فكل ما ٌحدث فً جزء منه ٌإثر وٌتؤثر بباقً النظام
 .ان دراسة االجزاء منفصلة ال ٌعنً دراسة الكل  ،فالغابة هً أكثر من اشجارها  ،انها نظام
بٌئً حٌاتً متكامل تشكل االشجار أبرز عناصره  .فدراسة شجرة ما ٌتطلب تحدٌد موقعها
المكانً والزمنً فً الغابة كنظام كً ٌتم فهم وضعها فهما صحٌحا  .ففً الجغرافٌا ال قٌمة
حقٌقٌة للموضع بدون الموقع  ،وهما ٌكمالن بعض وٌتؤثران ببعض .
 – 4بتكامل المقاٌٌس والمستوٌات انما ٌطمح الباحثون الى الربط بٌن دراسة العملٌات
 processesواالنماط التً تنتج عنها  .وهذه الحالة قد اوصلت الباحثٌن الى ضرورة الربط
بٌن الزمان والمكان  ،فكل الموجودات تمر بدورة  cycleومعرفة المرحلة التً تمر بها الدورة
تساعد فً عملٌة التنبإ والتدخل للسٌطرة فً حالة وجود مخاطر متوقعة .
 – 5بالربط بٌن الزمان والمكان  ،والعملٌات واالنماط  ،وبٌن المقاٌٌس والمستوٌات  ،واالدوات
واالهداف  ،وتداخل التخصصات العلمٌة فقد اصبح العلم أكثر تعقٌدا  .فٌه التنوع كبٌر جدا  :فً
البٌانات  ،فً التقنٌات  ،فً المناهج واالسالٌب  ،فً وسائل العرض والتقدٌم  ،وفً المجاالت
والمٌادٌن البحثٌة .
 – 6نتٌجة تطور التقنٌات  ،وأجهزة القٌاس  ،وتوفر بٌانات تفصٌلٌة زمنٌا ومكانٌة فقد ظهرت
دعوات العادة تقٌٌم القوانٌن والنصوص الشبٌهة بالقوانٌن والنظرٌات  .فالقرن الحادي
والعشرٌن مختلف كلٌا عن القرون السابقة .

 يحٕس يٕضٕع يغشحٍح قذًٌح انى ٌٕظٍٍ أَغكٕ  ،ذذفغ تانًؼهى انى قرم طانثّ  ،فانؼهى عالغ رٔ حذٌٍ .
 يٕعى دٌة انخٕسي  ،اذعاْاخ ظذٌذج فً انؼهى  ،شثكح يؼاتش maaber.com

– Diana Liverman , Who Governs , at What Scale and at What Price ? AAG , 94(4) , 2004 , pp.734
738
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الجغرافٌا فً القرن الحادي والعشرٌن
ما ٌصدق على العلم ٌصح على الجغرافٌا  ،فالجزء ٌحوي الكل ( ،الخوري  ،مصدر
سابق)  ،ولكن مع بعض التمٌٌز الناجم عن طبٌعة الجغرافٌا  ،واالتوجهات المكانٌة للبٌانات
وبعض العلوم  .ولالختصار نشٌر الى -:
أشٌر آنفا الى توجه قواعد البٌانات نحو المكان  ،وهذه فً صالح الجغرافٌا  ،فقد توفرت بٌانات
بكمٌات هائلة عن مختلف اصقاع االرض  ،ومن مختلف المصادر  ،وبتنوع موضوعً كبٌر .
لم ٌبق خٌار للجغرافً اال االستفادة منها بما ٌعزز مكانة الجغرافٌا بٌن العلوم التطبٌقٌة .
كما أشٌر الى سٌادة تقنٌات الحاسوب  ،ولعل من اهمها للجغرافٌٌن نظم المعلومات الجغرافٌة
 GISو التحسس النائً  ، RSلذا فاتقان هذه التقنٌات ستجعل من الجغرافً فً موقع الصدارة
فً فرق العمل المشتركة .
اشار دٌفد سكول الى المجاالت البحثٌة الساخنة المتوفرة للجغرافٌٌن فً مطلع االلفٌة الثالثة ،
وحددها ب  :تغٌٌر المناخ العالمً  ،النمو الحضري وما بعد المدن العمالقة  ،عدم االستقرار
السٌاسً  ،الكوارث البٌئٌة  ،مشاكل المٌاه  ،االمراض المعدٌة واالوبئة  ،العولمة بابعادها
المختلفة .وهذه جمٌعها تربط بٌن النظم الطبٌعٌة والنظم البشرٌة  ،وهذا ما تمتاز به الجغرافٌا
منذ األزل  .ولعل موقع الجغرافً ٌكون قٌادٌا فً الفرق البحثٌة المشتركة المتنوعة التخصصات
 ،خاصة عندما ٌتقن تقنٌات  GISو  . RSفسكول ٌرى ان الجغرافٌا وعاء تذوب فٌه
التخصصات المختلفة بعد ان اصبح المكان مركز اهتمام الجمٌع  ،واصبحت المقاٌٌس
والمستوٌات متداخلة .
أتاحت نظم المعلومات الجغرافٌة الفرصة للجغرافٌٌن لالنتقال من وصف الظاهرة  ،الى تحلٌل
مكوناتها ونمذجتها ورسم سٌنارٌوهات متوقعة لها  ،او ممكنة  .فعلى سبٌل المثال  ،عند وصف
استعماالت االرض  ،لٌس من جدٌد  ،ولكن عندما ترسم خرائط االستعماالت الممكنة
(والمفضلة) عندها تنتقل الدراسة الى مرحلة متقدمة  .كذلك عند تقوٌم كفاءة خدمات معٌنة على
ضوء معلومات ترتبط باقلٌمها الوظٌفً .
Area based
بالتوجه للمكان فً البٌانات و التنظٌم  ،وتبلور سٌاسات تعتمد المكان
 policiesفللجغرافً المٌدان الرحب لممارسة تخصصه  ،ولٌكون فارس (غرف العملٌات) فً
المإسسات الرسمٌة وشبه الرسمٌة  .العصر ٌمكن ان ٌكون للجغرافٌٌن اذا احسنوا استخدام
التقنٌات و فلسفة تخصصهم  ،وال ٌرحمهم التارٌخ اذا لم ٌفعلوا ذلك  .انها الفرصة الذهبٌة ،
التً قد ال تتكرر .



David L. Skole , Geography as a Great Intellectual Melting Pot & The Preeminent Interdisciplinary
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