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اإلنسان والمكان  :تفاعالت متبادلة

أ.د سامي مهدي العزاوي
مدير مركز ابحاث الطفولة واألمومة
تـقـديــــــــم -:
يركز عمـ النفس البيئي  ,باعتباره احد الفركع الحديثة لعمـ النفس عمى دراسة
السمكؾ البشرم في إطاره البيئي  ,كىك المكاف الذم نعيش بو  ,كنستجيب لمختمؼ
التنبييات مف خبللو .أذ تختمؼ استجابات اإلنساف لممنبيات تبعا" لممكاف الذم يحيط
بو  .فاالستجابات تختمؼ مابيف المدف كالريؼ ,المناطؽ الساحمية عف المناطؽ
الصحراكية ,األماكف المكتظة بالسكاف عف المناطؽ المنعزلة ......الخ
إف العامؿ المشترؾ بيف كؿ ىذه االستجابات تتفؽ في أف البشر كالطبيعة
المتمثمة بالمكاف أقاما فيما بينيما عبلقة تفاعمية متبادلة ناسفيف لمنظرية القائمة باف
(( الطبيعة ىيئات سمبيا" كمسرح النجازات البشر )) ((سيمكنز  1997 ,ص ))15
.
أف ىذه الحقائؽ يؤكد عمييا مختمؼ عمماء التخطيط الحضرم كاإلقميمي الذيف
تحكلكا مف المعالجات النظرية لعبلقة اإلنساف مع المكاف إلى المداخؿ التطبيقية ((
تكنكلكجية بشرية كمعمارية )) فتحكؿ التخطيط مف ىندسة معمارية إلى ىندسة
اجتماعية  ,حيث أصبحت األىداؼ اجتماعية  ,ككسائؿ تحقيقيا اقتصادية كعمرانية
( العمر  8..2 ,ص  )2فالتداخؿ بيف غايات اإلنساف كأىدافو السامية في الحياة
إمكافات اقتصادية كاجتماعية كطبيعية .
ػ
تحدده عكامؿ المكاف  ,كما تتكافر فيػق مف
يحتكمق  ,نحاكؿ
ػ
البشرم مع المكاف الذم
ػ
اكفا لمعبلقة التفاعمية لمسمكؾ
كمف خبلؿ إدر ػ
تسميط الضكء في ىذه الكرقة المتكاضعة عمى -:
 خصكصية المكاف . -حدكد المكاف بيننا كبيف اآلخريف .
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 اآلثار النفسية لبلزدحاـ كالضكضاء . مكاف التعمـ كانعكاساتو عمى سمكؾ المتعمـ .خصوصية المكان في المنظور السايكولوجي -:

أف اإلجابة عف اآلثار السمككية الفردية كاالجتماعية التي يتركيا المكاف في
حياة اإلنساف تتطمب إيضاح المفاىيـ المتعمقة بالمكاف النفسي لمفرد كالذم يتسـ
عمى العمكـ بالخصكصية  ,فحاجة اإلنساف الف يبقى عمى جزء مف حياتو الخاصة
بعيدا" عف أذاف كعيكف اآلخريف احتياج بشرم يحاكؿ بقدر اإلمكاف أف يحتفظ بو
دكف تدخؿ اآلخريف  .كالحاجة لمخصكصية التعني العزلة المكانية ,كالمخصكصية
أربع حاالت فصميا كستف  Westinنقبلن عف (( إبراىيـ  1997 ,ص )) .21

عمى النحك األتي -:

 -1الوحدة أو االنفراد في مكان ما بعيدا" عن أنظار اآلخرين-:
كىذه الحالة الخاصة نحتاجيا عند التكجو لسرير النكـ أك الذىاب إلى حجرة
الدراسة  ,أك الكتابة  ,أك االستمقاء الحر  .إذ غالبا" ما يفضؿ الفرد مف اآلخريف عدـ
كسر كحدتو
 -2المكان العائمي -:
كىذا المكاف يككف غالبا" الثنيف أك أكثر كيتقاسمكف العيش في مكاف كاحد ,
كالمنزؿ  ,أك السيارة  ,أك الحديقة العامة لمناقشة أمكر العبلقة لآلخريف بيا .
 -3المجهولية المكانية -:

حاؿة مف الخصكصية يمتجأ ليا كبار الفنانيف كالرياضييف كالسياسييف ,
كىي ػ

حينما يحاكلكف

اختيار أماكف اليعرفيـ فييا احد ,كي يحققكا نكعا" ما مف

خصكصيتيـ التي غالبا" ما يفقدكىا بسبب تدخؿ اآلخريف في متابعة كؿ حركاتيـ
كتصرفاتيـ إلى حد حبس أنفاسيـ .
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 -4مكان لمراجعة النفس -:

كغالبان مايحتاج رجاؿ السياسة كاإلدارة الى أماكف منعزلة عف اآلخريف ,

تمنحيـ الفرصة لمراجعة النفس عند أتحاذ ق اررات حاسمة  ,مف خبلؿ فحص
المعطيات المتكفرة لدييـ قبؿ أتحاذ تمؾ الق اررات .

الحدود المكانية بيننا وبين اآلخرين

كثي ار" ما يتسائؿ الناس عف مقدار المسافة المكانية بيف صديقاف عزيزاف يتبادالف
الكبلـ  ,أك بيف الطالب كأستاذه  ,أك بيف شخصيف غريبيف ,أك بيف شخصيف مف
جنسيف مختمفيف كالناس فيما يرل ىكؿ  Hallنقبل " عف (( إبراىيـ  ,مصدر سابؽ
)) يستخدمكف المسافة المكانية بأربع طرؽ عند احتكاكيـ باآلخريف كىي -:
 -1المسافة الكثيقة -:
كالتي تتضمف الممس البدني كاالحتكاؾ  ,كىي عبلمة عمى كجكد عبلقات
صداقة حميمة بينيما كمف أمثمتيا  ,كضع الذراعييف حكؿ كتؼ األخر  ,أك الرقص
المشترؾ .
 -2المسافة الشخصية -:
كىي مسافة غير منظكرة يضعيا الفرد بينو كبيف اآلخريف كالتي تصؿ مابيف
قدميف إلى أربعة تبعا" لمحضارة التي يعيش فييا الفرد .
 -3المسافة االجتماعية -:
كىي المسافة التي تفصؿ بيننا كبيف اآلخريف عند االندماج في نشاطات
اجتماعية مختمفة  .ففي المناقشات االجتماعية يجمس الناس أك يقفكف متقاربيف
بطريقة تمكنيـ مف اإلنصات لما يقكلو كؿ منيـ .

 -4المسافة العامة الرسمية -:
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كىي المسافة الرسمية التي تحدد عبلقة األطراؼ المتباينة في التفاعؿ
االجتماعي كالمسافة بيف الطبلب كاألستاذ في المحاضرة  ,أك الخطيب كالجميكر
في دكر العبادة كاألماكف العامة.

اآلثار النفسية لالزدحام والضوضاء

أف اكتظاظ األماكف باإلفراد كما ينتج عنو مف ازدحاـ ,كضكضاء  ,كتمكث لمجك
أحيانا" بسبب التدخيف أك التنفس كما يصاحبو مف انتقاؿ فيركسات عف أالشخاص
المرضى في الجك يؤدم في كثير مف األحياف إلى العديد مف المشكبلت االجتماعية
كالصحية ,كنتاج طبيعي لممدينة الحديثة التي جعمت الناس ينتقمكف مف أماكنيـ
الطبيعية كالتزاحـ في أماكف ضيقة داخؿ المدف .
كغالبا" ما يستجيب األفراد لبلزدحاـ تبعا" لطبيعة المكقؼ الناتج عنو  ,فنكع
األشخاص المزدحميف ((أصدقاء  ,غرباء)) كطبيعة النشاط السائد في مكقؼ
االزدحاـ ((مشاىدة مسرحية  ,االنتظار في محطة القطارات )) ككذلؾ الخبرة السابقة
في المكاقؼ المزدحمة فكثير مف الناس يتقبمكف االزدحاـ في المبلعب نتيجة لخبراتيـ
السابقة بالتفاعؿ االجتماعي الناتج عف تشجيع فريؽ يحبكنو كيدعمكنو اجتماعيا"
بينما يتذمركف كتظير عمييـ مظاىر السمكؾ العدكاني حيف االنتظار لمدة طكيمة
لمحصكؿ عمى تأشيره سفر لدخكؿ بمد ما .

مكان التعمم وانعكاساته عمى سموك المتعمم
تؤثر البيئة (( المكاف )) التي تتـ بيا عممية التعميـ كالتعمـ تأثي ار" مباش ار" كغير
مباشر عمى سمكؾ الطمبة  .فقد كشفت دراسة تحميمية عميقة أجريت عمى حجـ
الصؼ  ,عف كجكد عبلقة دالة بيف حجـ الصؼ كمكاقؼ كؿ مف المعمـ كالطالب .
كاف تأثير المعمـ المرغكب فيو مرتبط بصفكؼ صغيرة الحجـ في تأثيره عمى مفيكـ
الذاتي  ,كحب المدرسة كالمشاركة الصفية ككذلؾ تفريد التعميـ  ,كايجاد مناخ صفي
أفضؿ .
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كأشارت دراسة أخرل إلى إف سمكؾ الطالب كمكاقؼ االنجاز أك عدمو تتأثر
بمتغيرات البيئة الصفية  ,مثؿ طريقة ترتيب المقاعد كازدحاميا  .كاف التعديبلت التي
أدخمت عمى غرفة الصؼ أظيرت تغي ار" في سمكؾ الطبلب المكاني  .كازدادت مف
التفاعؿ مع المكاد الدراسية كقممت مف فرص المقاطعة في الكبلـ  .كزادت مف نسبة
التساؤالت الميمة  (( .قطامي  1992,ص . ))271
كتشير المبلحظة اليكمية لسمكؾ الطمبة بمختمؼ مستكياتيـ إلى ازدياد السمكؾ
العدكاني ,فيما يتعمؽ بتحطيـ األثاث ,كاستخداـ عبارات نابية في البيئات التعميمية
المزدحمة في الطبلب .
مــــــــــا العمـــــــل ؟

مما سبؽ يتضح أف المسافة المكانية أك الشخصية تتأثر بعكامؿ متعددة منيا :
العمر  ,الجنس  ,المركز االجتماعي  ,الحضارة كالديانة .فاالطفاؿ مثبل" نسمح ليـ
باالقتراب الكثيؽ منا أكثر مف الكبار أك اإلفراد ـ ػف الجنس األخر  ,ككذلؾ الغرباء .
كالحضارة العربية اإلسبلمية تسمح لئلفراد باالحتكاؾ كالتقبيؿ فيما بينيـ كتعبير
كجداني عف التفاعؿ ألصميمي بيف المسمميف  ,في حيف التحبذ الكثير مف
الحضارات األخرل مثؿ ىذا السمكؾ كلكي نتكصؿ إلى أفضؿ شكؿ لتحديد العبلقة
المكانية بيف اإلفراد فإننا نحتاج إلى -:
 -1ضركرة ضبط التغير االجتماعي كالتكنكلكجي  ,بحيث نقمؿ مف نتائجو
السمبية عمى الناس .
 -2أشراؾ متخصصيف في التخطيط الحضارم مف الجغرافييف كالميندسيف
المعمارييف  ,كعمماء االجتماع كالتربية في كضع التصميـ المعمارم لممدف الحديثة
كي تكظؼ تكظيفا" ايجابيا" لخدمة اإلنساف مف حيث بناءه الصحي كعبلقتو
باآلخريف كفعاليتو .
 -3أيبلء مس أ لة المسافة الشخصية كاالجتماعية كالرسمية أىمية خاصة في
تككيف شخصية الطالب الجامعي .
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المــصـــــــــادر

 أياف ج  .سيمكنز ( (( )1997البيئة كاإلنساف عبر العصكر )) ترجمة السيدمحمد عثماف  .عالـ المعرفة الككيت.
 -مضر خميؿ العمر (

(( ) 8..2البحث المكاني  :بداياتو كاتجاىاتو ))

منشكرات كحدة األبحاث المكانية  ,الكرقة األكلى .
أساسيات عمـ النفس المدرسي)) دار الشركؽ عماف
ػ
 نايفة قطامي ( (()1993.
 -عبد الستار ابراىيـ ((()1997اسس عمـ النفس )) دار المريخ الرياض.
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المكان
االنسان و ـ
ــ
أ.د ليث كريم حمد

رئيس قسـ الدراسات العميا
كمية التربية االساسية

المقدمـة -:

إف مكضكع عبلقة االنساف بالمكاف كاف مثار جدؿ كثير كاىتماـ كبير بيف

المفكريف كالفبلسفة منذ القدـ  .ال بؿ اف المكاف اليـ الشعراء كاالدباء كربما صار
إطا ار لعمـ العمماء كفقو الفقياء .اال اف معالجة ىذه العبلقو كالبحث فييا في اطار
فمسفي تتبناه مجمكعة مف المفكريف بما يشكؿ فرقا اك مدارس فمسفية يعكد الى القرف
التاسع عشر الميبلدم  ,كتبمكرت في ىذا االطار فمسفات كايديكلكجيات تكجو طبيعة
العبلقة بيف االنساف كالمكاف في محاكلو جادة لرسـ حدكد ىذه العبلقة كخطكطيا
العامة  .فغذا اردنا مثبل اف نجرم بحثا في اآلداب كاالخبلقيات فإف اكؿ ما يتبادر
الى الى اذىاننا اخبلقيات المكاف كآدابو  .أك بحثا في المكاف كعاداتو فبلبد اكال اف
نحدد ام سكاف في أم مكاف .
كالككف كمو مكاف كاالرض مكاف كالقار ة مكاف كالبيت الذم نعيش فيو مكاف
كعمى صغره فيو مكاف محترـ كآخر ليس كذلؾ  .كاترينا القاتؿ

ة كانت في مكاف

كانفمكن از الطيكر تنتقؿ مف مكاف الى مكاف كالذىب كالنفط كالمياه كالجراد كالبعكض
كالحرب كالسبلـ كؿ في مكاف .
فيؿ اف االنساف اختار المكاف أـ اف المكاف يرسـ صكرة االنساف ؟
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اوال  :فمسفة االنسان والمكان -:
ـ الفمسفة الحتمية)-: (Desterminism

الفكر الحتمي فمسفة كاضحة المعاني تبمكر عمى يدر االلماني ( فريدريؾ راتزؿ )

كاتبعو بعض الجغرافييف خبلؿ القرف التاسع عشر كمطمع القرف العشريف كيبدك اف
الجغرافييف اكؿ مف تبنكا الفمسفة الحتمية في تفسير عبلقة االنساف بالمكاف اال اف
الحتمية ظيرت في معظـ العمكـ االنسانية كفحكل ىذه الفمسفة كائنسمبي اماـ البيئة
كىي تؤثر فيو تأثي ار كبي ار كاف دكره االذعاف لما تمميو عميو الطبيعو في المكاف
كالزماف كيرل اصحاب ىذه الفمسفة اف البيئة تحدد نكع تفكير االنساف كاليؾ ىذا
النمكذج مف االراء كالمقكالت الحتمية .
( أعطني خريطة دكلة ما  ,كمعمكمات كافيو عف مكقعيا كمائيا كمناخيا ,
كمظاىر الطبيعة االخرل  .....بامكاني في ضكء ذلؾ اف احدد لؾ ام نكع مف
االنساف يمكف اف يعيش في ىذه الدكؿ ة كام دكر يمكف اف تمثمو ىذه الدكؿ ة في
التاريخ ).
كآراء اخرل حاكلت تفسير التبايف بيف الناس كخصائصيـ انما يرجع الى قكة
الطبيعة  .ككثر نقاد ىذه الفمسفة كمف أكبر المآخذ عمييا انيا الغت ارادة االنساف
كجعمتو صنيعة المكاف .

ـ الفمسفة االمكانية )-: (Possibilism
اكؿ مف اطمؽ ىذا المفيكـ ( لكسياف فيفر ) كالمقصكد باالمكانية اف لبلنساف
حرية االختيار فيما تقدمو لو البيئة مف خيارات مختمفو عمى كفؽ تبايف البيئات
مناخيا كتضاريسيا كانو ال يكجد شيء محتـ بؿ اف أماـ االنساف خيارات كبدائؿ
تكفرىا الطبيعة بما يتناسب مع طمكحاتو كقدراتو كبالتالي فالعبلقو بيف االنساف
كالمكاف تبرزىا مصالح االنساف كىذا عكس الحاؿ في الفمسفة الحتمية فبلنساف ىك
الذم يحدد طرؽ كطبيعة استغبلؿ البيئة كقد دعـ ىذه النظرية ما تحقؽ مف انجازات
8

مجل دديلل 2009 /

العدد االربعون

كاسعة في مجاالت الصناعة كالتقنيات كامكانيات السيطرة عمى البيئة كاستثمار
مكاردىا .

ـ الفمسفة االحتمالية )-: ( Probabilism

الحتمية كاالمكانية كمف اشير دعاتيا ( جريفت
ػ
التكفيؽ بيف
ػ
الفمسفة حاكلت
ػ
كه ػذه
تايمكر  9كقد كضح دكر البيئة في قكلة اف البيئة تسمح لؾ باالسراع حينا كالتريث
حينا كالتكقؼ حينا آخر كىك الذم قاؿ بحتمية الخطكه خطكه كاف استغبلؿ البيئة مف
قبؿ االنساف بما تسمح بو البيئة فمنيا ما يكفر الكثير كمنيا ال يعطي اال القميؿ .
كاالنساف ال يستطيع تغيير البيئة تغيي ار جكىريا بؿ اف فعمو ال يعدك ككنو تعديبل اك
تحسينا بما يخدـ مصمحتو  .كيرل العض اف ىذه الفمسفة حافظت عمى ركح الفمسفة
الحتمية كفحكاىا .

ـ الفمسفة الندية )-: (Cofrontation
كيرل اصحاب ىذا المنظكر اف االنساف كالبيئة في صراع جاد القرار صيغة
التعايش في الزماف كالمكاف كمثمما اف لبلنساف كسائمو كاساليبو في تطكيع البيئة
كتكجيييا فيي االخرل ايضا ليا القدرة عمى مكاجية التحديات كالحد مف تدخبلت
االنساف كتحدياتو ليا لذلؾ يرل ىؤالء اف ىناؾ مكازنة بيف فعؿ االنساف كمقاكمة
الطبيعة كذلؾ مف اجؿ كضع حد لمتعايش بيف الطرفيف في الزماف كالمكاف ثـ يبدا
مستكل ـ ػف التعايش كىكذا
االنساف كمقاكمة مف الطبيعة كصكال الى ػ
ػ
تحدم آخر مف
.

ـ فمسفة جايا )-: (Gaia

كىذه فمسفة السبعيفمات مف القرف الماضي بعد كضكح الكثير عف كككب االرض

الذم ينبض بالحياة في اجكاء الفضاء المعتمو بكؿ مككناتو التي يبدك معيا ككأنما
ىك كائف حي كاحد كقدرة االحياء فيو عمى صنع ىذه البيئة البلزمو لمحياة كيشير
(لفمكؾ) الى اف ( جايا ) كياف حي معقد يشمؿ عمى المجمكع الحيكم بحيث يتشكؿ
9
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مف الكؿ نظاـ في التفاعبلت ذاتية التنظيـ ىدفو تحقيؽ البيئة الفيزياكيو كالكيمياكيو
الفضمى لمحياة عمى االرض كيشكؿ االنساف اىـ نكع حي في ىذا النظاـ المعقد كيعد
القكه االكبر لتقرير االتزاف فيو .

ثانيا  :المكان أو مجال الحياة )-: (Life space

في المغة – المكضع كالمستقر نسبة الى مف ىـ فيو كال يككف مكانا بالنسبة لنا
حتى ندركو بالعقؿ اك بالحكاس كعميو فادراؾ المكاف بالعقؿ عمى قدر كسعو
كبالحكاس عمى قكتيا اك ضعفيا  .كلممكاف عناصر مادية ليا معنى تأخذ معناىا مف
الكظيفة المتعارؼ عمييا ليذا المكاف اك الكقائع كالحكادث التي حدثت فيو .
فبالنسبة لمفرد  :فإف نشاطو سكاء أكاف غبل اـ فك ار اـ انجا از ينظر اليو عمى انو
تغير في احد ظركؼ المكاف في كحدة زمف محددة فالمكاف الذم يحيى فيو الفرد
يشمؿ مجالو الحيكم الذم ينشط فيو كبيئتو النفسية كما يدركيا كيفيميا .
اما بالنسبة الى الجماع ة  :فالمكاف قكاـ ة الجماع ة كبيئتيا كما تدركيا كتفيميا
الجماعو كتحديد خصائص ام مكاف انما يرتبط بالزمف الذم تـ فيو تحديد ىذه
الخصائص كالحقائؽ المكجكد ة في لحظة مف الزمف كيمكف تمييز ثبلثة مجاالت
تككف التغيرات فييا ذات اىمية لسيككلكجينا المكاف -:
 .1مجال الحياة  :كنقصد بو الحيز الذم نتحرؾ فيو كننشط فيو كندركو عمى
قدر معيف كضحناه آنفا  .كىك االنساف كبيئتو السيككلكجية كما تتمثؿ لو كمككناتو
كنشاطو – حاجاتو االف – كالدكافع التي تتكلد عنيا – ثـ حالتو االنفعاليو في ىذه
المحظة – كما مدل كضكح اليدؼ في ذىنو – كما درجة قمقو لتحقيؽ ىذا اليدؼ –
كما نكع المعايير التي يحكـ بيا النتائج .
 .2العمميات المادية واالجتماعية الكثيرة التي التؤثر في المكاف في تمؾ المحظة
ام اف المكاف يتصؼ بالنشاط الذم يشغمو في ىذه المحظة كقد يككف النشاط الظاىر
ىك النشاط االقكل الذم تستجيب لو عناصر المكاف المادية كاالجتماعيو .
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 .3حدود المكان  :كبما اف المكاف يتككف مف عناصر مادية كاجتماعية تؤثر في
مجالو الحيكم في تمؾ المحظة فاف عممية االدراؾ ترتبط ارتباطا كثيقا بالعناصر
المادية كما تتأثر بيا اعضاء الحس في تمؾ المحظة فيككف الفعؿ اك النشاط متناسبا
مع عممية االدراؾ في حدكدىا المادية الخارجية  .فما ال ندركو ال يؤثر في سمككنا
كاف كاف مكجكدا كما نتكىـ ادراكو يؤثر في سمككنا كاف لـ يكف مكجكدا فحدكد
المكاف ما ندركو في لحظة ما مف عناصر مادية كاجتماعيو كيمكف اف تطمؽ عمىو
االجتماعي.
ة
البيئة البيئة النفسية
اف حالة االنساف الفرد كشخص التنفصؿ عف بيئتو النفسية فحالة الشخص بعد
التشجيع غير حالتو بعد التثبيط كحالتو في اجكاء متسامح ة غير حالتو في اجكاء
متشددة كالعبلؽ ة االيجابية بيف الفرد كآالخريف غير العبلؽ ة السمبية كالطفؿ الذم
يجمس في حظف امو غير الطفؿ الذم بيف يدم غريب  .كتخيؿ اف طفبل ينمك في
عائمة مرفوة متميزة كآخر ينمك في عائمة معدـ ة مضطيدة .
 .4طبيعة العالقه بين االنسان – المكان – السموك -:

فالمكاف  :ىك الكسط المكضكعي الخارجي كما فيو مف عناصر كمككنات تعمؿ
كمنبيات لنشاط الفرد في لحظة معينو كىي منطقو ادراكيو حركيو تقع عمى الحدكد
بيف مناطؽ الشخص الباطنيو كالخارجيو  ,كىي تفيـ مف خبلؿ -:
المنطؽ
ة
الداخمي التي تكجو النشاط الحركي لمفرد فنسمييا
ة
ػ الحاجات

الحركيو .

ػ المنطؽة المتكسط ة كىي تاثير مككنات المكاف كمنبيات تنشأ عف تغيرات
المكاف كالمنطقو المتكسطة ذات عبلقو بالجياز االدراكي لمشخص .
ػ التفاعؿ بيف االنساف كالمكاف كما يدرؾ يدرؾ عناصرىا ككظائفيا كالعبلؽ ة بينيا
بما يحدد خصائص المكاف كىذه الخصائص تككف فيما بعد البيئة النفسية لمفرد
في تمؾ المحظة فإف فيمو كادراكو يختمؼ مف كاحد الى آخر عمى كفؽ المتغيرات
التي ذكرناىا آنفا .
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أما االنسان  :فيكالشخص بصفاتو كخصائصو مف ( حاجات  -قيـ – معتقدات
– اجيزة حسية كادراكية – كغيرىا ) كىي تتفاعؿ مع بعضيا البعض كمع عناصر
المكاف لتنتج مجاؿ الحياة الراىف .
كالشخص يفيـ مف المكاف الذم ىك فيو  ,كاننا قد ندركو مف العناصر المكانية
في زمف محدد فيأخذ صفات كخصائص المكاف فتككف بالنسبة لنا حقائؽ سيككلكجية
ترسـ بيئة سيككلكجية تتناسب مع مستكل التكتر الذم تحدثو العبلؽ ة بيف االنساف
كالمكاف .
كاالنساف  :يأخذ معناه مف المكاف كالمكاف يأخذ معناه مف االنساف كالمكاف اسبؽ
مف االنساف .

استنتاجات وتطبيقات :
سيظؿ المكاف مف المكضكعات الرئيس ة التي تشغؿ العالـ في القرف الكاحد
كالعشريف كاف ىناؾ حقيؽ ة كاقعة تتحكـ في حياة االنساف تحكما كامبل إف ىناؾ
ثبلثة انظمة رئيس ػة المخرج منيا ىي النظاـ الحيكم كالنظاـ االجتماعي كالنظاـ
ػ
التقني .
كالنظاـ الحيكم البيكلكجي ىك منظكمة الطبيعة اك حيز الحياة  ,كاف منظكمة
الطبيعة تتغير مف مكاف الى آخر في معطياتيا عمى االقؿ بما يحدد تكاجد االنساف
كالمنظكمة االجتماعية الذم بدكره يشكؿ المنظكمة التقنيو ىذا كاف مشكبلت المكاف
الثبلث اك تعارضيا كعميو نرل :
ػة
فشؿ التفاعبلت بيف عناصر االنظمة
تنجـ عف ػ
 .1اف مكضكع المكاف لـ يعد ام ار داخميا في حدكد معينو فالمكاف يتأثر بغيره
كيؤثر في غيره خاصة ما يتعمؽ بالمنظكمة التقنية التي تعمؿ في ذلؾ المكاف .
 .2اننا النعرؼ كؿ شيء عف المكاف الذم نحف فيو كربما نعرفو اقؿ مما
النعرفو كاف لممكاف اجزاء متراب ػطة كؿ كاحد في ػىا يكمؿ اآلخر كالجو ػؿ لبعض
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كاالستقرار .
 .3اينما حؿ االنساف فيك سيد المكاف كاف كؿ االحياء االخرل في المنظكمة
البيكلكجية اف لـ تكف في خدمتو فأنو يحاكؿ اف يتخمص منيا كقد حدث الكثير مف
ذلؾ منذ نزكؿ االنساف عمى االرض كالى االف كربما انقرضت الكثير مف االحياء
شديدة الفائدة بسببسكء استغبلؿ االنساف ليا .
 .4كلممكاف نفكذ سياسي عندما يتمتع ىذا المكاف بمميزات كخصائص تؤىمو
لتقديـ المزيد مف المعطيات المتفرده التي تفرض تأثيرىا عمى االماكف االخرل ككذلؾ
نفكذ ديني اك اجتماعي كغيرىا .
 . 5كلممكاف دكر في التربية كالتعميـ كاف االنساف كبيئتو يجب اف ينظر الييا مف

منطمؽ اف االنساف بدكره محكر النشاط كالحياة يكظؼ المكاف كمعطياتو لصالحو كاف ما

في المكاف مف معطيات ليس لجيؿ كاحد كانما ىي امانو يطكرىا الجيؿ ثـ ييدييا لمجيؿ
الذم يميو .

 . 6كميما كانت الطبيعة فإنيا ال ترتقى اطبلقا الى مستكل التقديس اك نساكم االنساف
بالكائنات الحية االخرل كما اليجكز اف نعطي االنساف الحؽ المطمؽ في السيطره
كاالستغبلؿ .
الطبيعي كعمكـ البيئة ظير عمى مستكل التربية كالتعميـ ما
ة
 . 7كاستجابة لتطكر عمكـ

االجتماعي .
ة
يسمى بالتربية السكانية الرتباطيا الكثيؽ بالتنمية االقتصادية ك

البيئي فنادكا بضركره كضع فمسفة لمتربية البيئية اك
ة
 .8كتنبو المربكف الى التربية
اطار مفاىيمي نظرم ليا يستند اليو تطكير برامج التربية البيئية كتقكيميا .
13
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جدلية اإلنسان – المكان – الزمان
أ.د .مضر خميل عمر

كحدة األبحاث المكانية
ليس لئلنساف في دنياه الفانية إال المكاف كالزماف الذم يعيشو  ,كمنذ األزؿ كىك
يجيد نفسو في استيعاب المكاف كادراكو ك فيـ الزمف ك مجرياتو  .كأثمرت جيكده
ىذه العمكـ جميعا  .فالبعض قد ركز عمى الطبيعة ك مككناتيا  ,كاآلخر انصب

اىتمامو عمى اإلنساف ك نشاطاتو  ,ك منيـ مف حاكؿ سبر أغكار اإلنساف لفيـ كنو ػق
قصد فيميما .
ػ
أجكاء فكر ػمة تنئى عف المكاف كالزماف
البعض حمؽ في ػ
,ك ػ
كفي جميع ىذه كاف اإلنساف ك خدمتو ىك اليدؼ المعمف كغير المعمف (فرادا ك
مجمكعات)  .فدراسة المكاف ىدفيا اإلنساف ألنو يعيش فيو كينشط  ,كدراسة الزمف
اإلنساف كالمادة ( الطبيعة كالككف) كتفاعميما ـ ػع بعض .
ػ
حرؾة
ػ
نتائج
ألنو مف ػ
في ىذا المقاؿ  ,نسمط الضكء عمى العبلقة الجدلية بيف اإلنساف ك المكاف
كالزماف كما تفتؽ عنو فكر بعض الرجاؿ الذيف شغمتيـ ىذه الجدلية ردحا مف الزمف
 ,كمف أماكف مختمفة مف الكرة األرضية  .كسأبتعد قدر اإلمكاف عف كتابات
الجغرافييف كي أكضح أف المكاف ليس حك ار ليـ  ,بؿ انو مكضكع اىتـ بو الجميع
كؿ ضمف تخصصو كاىتماماتو .

اإلنسان و المكان
ـ
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يشير األستاذ محمد عمي المحمكد في مقاؿ لو عف جدلية اإلنساف كالمكاف إلى
أف عنصر المكاف " ال يقتصر عمى الجغرافيا  ,كانما يشمؿ الكاقعة االجتماعية ككؿ
" كبيذا فمو " أىمية كبرل في سياؽ تحميؿ الظكاىر اإلنسانية  ,ذات الطابع العاـ" .
كاف عنصر المكاف "مشدكد إلى حقكؿ معرفية ال حصر ليا  ,حتى كاف كانت ىذه
الحقكؿ – مف حيث المرجعية التخصصية – تتمحكر حكؿ تخصصيف اثنيف ,
يشكبلف الدعامة األساسية ليا  ,كىما عمـ النفس االجتماعي  ,كعمـ اجتماع المعرفة
 ".كحسب رأيو فانو مف عالـ " ىذيف التخصصيف  ,تستمد معظـ الرؤل التحميمية –
كاعية كغير كاعية – آلياتيا في مقاربة جدلية اإلنساف كالمكاف"  .فعمماء االجتماع
يركزكف عمى دكر المجتمع (مجمكعة مف الفػاس تربطيـ ركابط ك يعيشكف في مكاف
محدد) كفي زمف محدد .
كركز عمر منيب إدلبي عمى تبادلية التأثير بيف اإلنساف كالمكاف  " ,إذ يسيـ
المكاف في تشكيؿ كعي اإلنساف بكجكده  ,كيطبع فكره ك ىكيتو – كقبؿ ذلؾ كمو
فيزيكلكجيتو – بطابعو  ,فيما يسيـ اإلنساف في إضفاء خصائص إنسانيتو عمى
المكاف بتبدؿ صفاتو كبنيتو  ,كأنسنة فضائو  ,كىذه العبلقة التأثيرية المتبادلة تتحكؿ
بفعؿ التعكد عمى مر الزمف إلى عبلقة حميمة  ,يترؾ ىدميا اك قمعيا آثا ار كارثية
عمى الطرفيف " .
فشخصية المكاف يرسميا اإلنساف  ,ك خصائص اإلنساف ك سماتو تتحدد بنسب
متباينة بالمكاف  .كال يعني ىذا االعتقاد بالحتـ الطبيعي (الجغرافي)  ,بؿ إف التأثير
مكجكد (سمبا كايجابا) كلكنو ليس العامؿ الكحيد ك الحتمي  ,انو يتفاعؿ مع عكامؿ
أخرل ذاتية كمكضكعية في جدلية صارخة أحيانا ك ىامسة أحيانا كثيرة  .فشخصية
المكصمي غير شخصية البصرم  ,كالبغدادم غير ابف العمارة  .كفي الكقت نفسو
فاف شخصية اإلخكة في البيت الكاحد مختمفة (كمتناقضة أحيانا)  .فعند الحديث عف
التأثير يقصد بو األكثر احتماال (المنكاؿ في المصطمح اإلحصائي) .
كليذا السبب يقكؿ اإلدلبي " كلما كاف لممكاف حضكره المؤسس كالبناء لعبلقات
المجتمع بفعؿ تفاعؿ اإلنساف مع محيطو الجغرافي ك أشيائو  ,فاف لئلنساف بالمقابؿ
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دكره في تشكيؿ القيـ الخاصة بيذا المكاف عبر مجمكعة العبلقات كالسمككيات
اإلنسانية التي تصبح فيما بعد رمك از داللية تشكؿ في مجمكعيا صفات مكاف ما " .
كلمتكضيح نشير إلى تبايف القيـ الخاصة بيف سكاف منطقة الفضؿ ك سكاف المنصكر
مثبل  ,كسكاف الكرادة كسكاف الكريعات في بغداد  .كقد رسـ المعنيكف بالقيـ
االجتماعية ك تمحكرىا مكانيا جز ار حضارية (البعض يسمييا ثقافات فرعية) ضمف
الحضارة األـ (البغدادية ىنا) .
كتقكد نشاطات المجتمع قيمو  ,العميا منيا عمى كجو الخصكص  ,ك تتجسد
كاقعيا بالتراتبية االجتماعية التي تصنع المكاف كالمكانة (محمد عي محمكد) .
كالدليؿ عمى ذلؾ تاريخيا يعكد إلى دكيبلت المدف حيث التكزيع االجتماعي –
المكاني لسكانيا  ,كمدرسة شيكاغك لمبيئة االجتماعية التي قدمت األدلة اإلحصائية
عمى التراتب االجتماعي – االقتصادم – المكاني لسكاف المدف الكبيرة  .فاإلنساف
ينظـ مكانو ليبرز خصائصو الذاتية كاالجتماعية .
كاف ىذا عمى المستكل االجتماعي  ,أما عمى المستكل الفردم (الشخصي)
فنجد كتاب السير الذاتية يركزكف عمى المكاف كأثره عمى شخصية المبحكث ك أفكاره
كنتاجو األدبي أك العممي  .كفي األدب فاف "الفضاء الجغرافي" كاإلشارة إليو لو
أىميتو في تشكيؿ الصكرة في ذىف ك مخيمة المتمقي لمتعرؼ عمى خصائص األمكنة
كصفاتيا  .كعكدة إلى عمر منيب الذم يؤكد أف عنصر المكاف " ال يمكف النظر
إليو مف منطمؽ عزلة عف بقية العناصر السردية األخرل (الزمف  ,الشخصية )... ,
 ,كالسيما عنصر الزمف  ,إذ (يستحيؿ كجكد مكاف ارضي  ,أك غير ارضي ال
يتضمف كمية مف الزمف كجدت بكجكده كاستمرت باستم ارره)  ,كما أف المكاف (ال
تتجمى ابرز صفاتو الجمالية إال مف خبلؿ الزماف كاإلنساف)" .
كيعترؼ محمد شكرم بدكر المكاف في حياتو حيث يقكؿ " لي ارتباط كبير جدا
بالمكاف  ,أنا أقدر ما يسمى بجمالية المكاف في القصة أك الركاية عمى الرغـ مف أنو
مذىب كبلسيكي كاقعي كلكني مرتبط جدا باألماكف  ,كأحيانا ال أعرؼ كيؼ أكتب
حتى أككف جالسا في مكاف معيف "  .فعمى الرغـ مف عدـ اعتناقو المذىب
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الكبلسيكي إال انو يقر أىمية المكاف لو ك في كتاباتو  .أما إدكارد سعيد فقد خرج مف
المكاف ليناكر " في أفؽ الببلغة كالفمسفة كالسياسة كالتاريخ في آف معا  ,فيك ال
يغادر المكاف عمى مستكل الكاقعة  ,جغرافيا  ,إال مف أجؿ أف يعكد إليو رمزيا
ليحتكيو كيعمف انتماءه إليو  ,كعدـ تخميو عنو  ,كاإلمساؾ بو حتى الرمؽ األخير" .
كعند مراجعة العنكانات األدبية ك الفنية نجد لممكاف حضكر يمفت النظر  ,فعمى
سبيؿ المثاؿ ال الحصر  ,المكاف في قصص كليد إخبلص  ,خارج المكاف  ,أنا
كالمكاف  ,البئر األكؿ  ,فمسفة المكاف في الشعر العربي  ,فاعمية المكاف في بناء
القصيدة عند ذم الرمة  .كعمى مستكل المسمسبلت التمفازية نجد  :بنت الحتة  ,بيف
القصريف  ,قصر الشكؽ  ,باب الحارة  ,أيف مكاني كالعديد غيرىا .

المكان والزمان

لقد شغؿ مكضكعي المكاف كالزماف الفبلسفة مف القديـ  ,كىـ متفقكف عمى إنيما
مف أشكاؿ المادة  ,كلكنيـ منشغمكف في جدؿ مفاده  :ىؿ ىما حقيقييف أـ إنيما
تجريداف ال يكجداف إال في كعي اإلنساف ؟ كيرل البعض أنو بمجرد االدعاء بكجكد
الشيء (جسـ) نككف قد حددنا مكانا معينا لو  ,كليذا فاف المكاف ىك ما يتعمؽ بااليف
 ,كبالتالي يحدد خاصية معينة لشيء معيف كالمادة  .كليذا يخمص عبد الغفكر
بالريسكؿ إلى القكؿ " فالمكاف ليس جسما  ,بؿ ىك الشرط األساسي لكياف الجسـ ,
إذ ال يمكننا أف نتصكر جسما ما إذا لـ تنطبؽ عميو شركط مكانية (حجـ  ,طكؿ ,
ارتفاع  )...كمف ثمة نستطيع انطبلقا مف دراسة حالة الجسـ أف نفيـ أك نستنبط
الكثير عف المكاف " .
كال يرتبط المكاف بالمادة فقط  ,بؿ يشير األب ركبير الكرممي إلى " إف الدراسة
الفمسفية لمطبيعة ليست فقط دراسة مكضكع مستقؿ عف اإلنساف  ,كانما دراسة
العبلقات أك الحكار بيف اإلنساف كالطبيعة التي ىي مف حكلو  ,كمف خبلؿ ىذا
الحكار تكتمؿ الطبيعة بمعرفة اإلنساف ليا  ,كاف اإلنساف يكتمؿ بمعرفتو لمطبيعة ,
اإلنساف .
ػ
يصفعو
ػ
الطبيعة ىي المكاف الذم لـ
فيناؾ تعامؿ جػدلي بينيما"  .ك ػ
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كجاء اينشتيف بالنظرية النسبية لتربط المكاف بالزماف كتظير مفاىيـ تتجاكز
االستيعاب اإلدراكي الحسي لتظير الحقيقة في معادالت رياضية جد مجردة ك معقدة
 .فالمكاف كالزماف عنده ال يكجداف بنفسييما معزكليف عف المادة بؿ ىما جزء مف
العبلقة المتبادلة المتشابكة الكمية التي يفقداف فييا استقبلليما كيبرزاف كجانبيف
نسبييف لمزماف كالمكاف المتكامميف المذيف ال ينقسماف  .ك ترل الفمسفة المادية أف ال
كجكد لمحقيقة خارجيما (المكاف ك الزماف)  .لذا فالكجكد مرىكف بالمكاف كالزماف .
أما الفيمسكؼ كانط (كنت) فيرل أف الزماف ليس تصك ار كميا  ,كلكنو شكؿ
خالص لمعياف الحسي  .كذلؾ ألف المرء ال يستطيع أف يتصكر غير زماف كاحد
كحدم  ,أما األزمنة المختمفة فميست إال أجزاء ليذا الزماف  ,كاذا كاف الزماف كاحد ,
فيك ال يقبؿ أف يككف ذا تصكر بؿ عياف  .كيضيؼ " إف األشياء في ذاتيا ال تأتي
إلى عقكلنا كما ىي دكف تغيير  ,بؿ البد أف تمر بيذا اإلطار  ,إطار الزماف
كالمكاف  ,فتترتب كفقا لو  ,فكأنما بمجرد أف تصبح مدركة  ,البد أف تظير عمى
ىيئة الزماف ك (المكاف)  ,كنحف ال نعرفيا كما ىي في ذاتيا  ,بؿ كما تبدك لنا كليذا
فنحف ال نعرؼ إال الظكاىر"  .كيجد أف المكاف كاحد فريد في جكىره  ,كالتعددية فيو
تستند فقط عمى التحديات  ,كيعني ىذا أف المكاف عنده حدس أكلي كال يتعدد المكاف
ذاتو  .كأف المكاف ليس في الحقيقة ال متناىيا  ,كىك يدكر شأنو شأف سطح الكرة
األرضية  .كخبلفا عف الزمف  ,فاف المكاف قابؿ لبلنعكاس حيث نستطيع السير فيو
باتجاىات متعاكسة كنستطيع العكدة إلى نقطة البداية .
كيخمص إلى القكؿ " إذا كاف المكاف كالزماف ثابتيف بالمعنى العاـ لمكجكد حيث
المكاف الذم ال يحكيو مكانا إال نفسو  .أما الزماف فسائر بالكجكد  .كأف التغيير الذم
يحدث ليس منيما  ,كانما مف المادة القابمة لمتغيير كاالنتقاؿ  ,إال أف المادة ال تقكـ
اإلحساس كالزمف .
ػ
سبب
الحرؾة كالتغيير ىما ػ
ػ
فيىا  ,إذف
بذلؾ لكال الحركة التي ػ
كبإيجاز  ,تستخمص السمات المبينة في أدناه مف الجدليات ذات الصمة -:
 حجـج المكان -:
 -المكاف ذك أبعاد ثبلثة  ,أما الزمف فميس لو إال بعد كاحد .
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 يعبر المكاف عف تكزيع األشياء المكجكدة كجكدا تمقائيا . -يعبر المكاف عف تتالي الظكاىر .

 مف الممكف تخيؿ ال شيء في المكاف  ,كلكف مف المستحيؿ تخيؿ ال مكاف . المكاف ليس تصك ار تجريبيا  ,ىك مجرد مف التجربة الخارجية  ,كذلؾ ألفالمكاف مفترض مقدما في داللة اإلحساسات عمى شيء خارجي  ,كالتجربة ممكنة
فقط مف خبلؿ مثكؿ المكاف .
 المكاف تمثؿ ضركرم أكلي  ,يشكؿ األساس لجميع االدراكات الخارجية  ,إذال يمكننا أف نتخيؿ أف ليس ىناؾ مكاف  ,كمع ذلؾ يمكننا أف نتخيؿ البلشيء في
المكاف .
 المكاف ليس تصك ار منطقيا أك عاما لمعبلقات بيف األشياء بكجو عاـ  ,إذ أفىناؾ فقط مكاف كاحد  ,تككف ما ندعكه " أمكنة " أجزاء لو كليست أمثمة .

 حجـج الزمان -:

 يعبر الزمف عف تتابع الظكاىر حيث تحؿ الكاحدة محؿ األخرل . -الزماف ال يرتد  ,بمعنى أف كؿ عممية مادية ال تتطكر إال في اتجاه كاحد مف

الماضي إلى المستقبؿ .
 إف الحركة ىي ماىية الزماف كالمكاف  ,كاف المادة ك الحركة ك الزمافكالمكاف ال تنفصؿ عف بعض .
 بما أف المادة مرئية كالزماف غير مرئي  ,فيك ليس مظي ار مف مظاىرىا ,كانما ىك متطمب شرطي مستقؿ ك متداخؿ ليا ليس إال .
 تأنيب الضمير يعبر عف عجز تجاه الماضي  ,ك ىك في الكقت نفسو يعبرعف بعد التقدـ .

 الزمكان -:
 مصطمح حديث منحكت مف كممتي الزماف كالمكاف ليعبر عف الفضاء رباعياألبعاد الذم أدخمتو النظرية النسبية ليككف فضاء الحدث بدال مف المكاف المطمؽ
الفارغ في نظرية الكـ .
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 كالمصطمح ببساطة شديدة يعني السفر عبر الزماف كالمكاف في آف كاحد . مف خبللو جاءت فكرة السفر عبر الزمف  ,لتمنح اإلنساف أمبل خياليا فيتغيير حاضره ك مستقبمو  ,بؿ كربما مستقبؿ العالـ أيضا .

اإلنساني في المكان والزمان
ـ
اإلبداع
ـ

درس ككنار تكرنكفست  Gunnar Tornqvistمائة عالـ ناؿ جائزة نكبؿ ,
كمف جنسيات مختمفة كفي أزمنة متباينة  .درس سيرىـ الذاتية قاصدا معرفة العكامؿ
المكضكعية (البيئية) التي ساعدت عمى نبكغيـ ك تقدميـ عمى غيرىـ في األداء ك
األفكار  .لقد بحػث عف ظركؼ المكاف كالزماف البلزميف لئلبداع الفكرم  .ال أر ػمد أف
فيق ػـف نتائج -:
أبرز ما جاء ػ
الخص البحث  ,كلكني اعرض ػ
خاصة في حياتيـ .
ػ
 بالنسبة لمعديد مف العمماء المميزيف كاف لممدرسة أىميةفيـ يتحدثكف بح اررة عف كفاءة مدرسييـ الذيف أيقظكا االىتمامات فييـ كأثركا عمى
تركيزىـ في دراستيـ البلحقة  .ككانكا يتحدثكف عف المدارس بتخصص معيف ك طمب
محدد  ,لذا تحدكا قدرات الطمبة اآلخريف بما فييـ الممنكحيف ىدايا ك جكائز في تمؾ
المدارس  .إذف المدرسة كمكاف تعمـ كبمكاصفات معينة كانت عامبل بار از في
اإلبداع الفكرم ليؤالء العمماء  .فمدارس المتميزيف يمكف أف تككف أماكف نبكغ كابداع
كتنافس يثمر الخير لمبمد كالعمـ .
 إف بيئة اإلبداع يجب أف ينظر ليا مبدئيا كأماكف ك مجاميع جذبت الكفاءاتضمف تخصص عممي محدد  .كتأسست ىذه التقاليد  ,جزئيا  ,نتيجة جذب األماكف
ك المؤسسات ذاتيا ألشخاص معينيف كلفترة زمنية طكيمة  .كفي حاالت محددة ,
فقد احتاجت قكة الجذب ىذه حكافز ك دفعا مف أشخاص مف خارج الميداف
التخصصي  ,ككذلؾ المفكريف  .كفي حاالت أخرل  ,فاف قكة الجذب قد تأثرت
بالبيئة حيث الفائض االقتصادم ك ظركؼ العمؿ الحازمة  .كفي األماكف حيث
تتكافؽ ىذه الشؤكف فاف الجذب يككف قكيا بشكؿ خاص  .أم إف مؤسسات عممية
(بحثية) معينة قد شكمت أماكف جذب لؤلذكياء ك المبدعيف ليمتقكا كيتحاكركا ك
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يتعاكنكا ك يبدعكا  .كالمراكز كالكحدات البحثية ىي المقصكدة  ,إضافة إلى النكادم
الخاصة برجاؿ العمـ ك المفكريف .
 إف التعدد ك التنكع يعززاف العمميات اإلبداعية  ,بينما التشابو ك التكحيدألنسقي التجانس ال يعمبلف ذلؾ  .كالعديد مف األمثمة المكثقة قد أعطت انطباعا
خاصا باف بيئة اإلبداع في بعض األكقات كانت عبارة عف فكضى  .كالمبلحظة
اليامة التي أخذت عف العممية اإلبداعية ك التجديد الشامؿ بأنيما يبدأاف حيثما
البلضماف  .كىناؾ
ػ
البلاستقرار ك
ػ
حاؿة
تتطػابؽ الكفاءة المميزة ك صبلت حميمة ـ ػع ػ
الكثير عف تضميف كؿ عممية إبداعية  ,كسكاء أكانت معنية باالبتكار التقني أك
تغيير جذرم في البحث أك فف جديد  ,تضمينيا لما يمكف تسميتو بالبل

استقرار

البنيكم  .ك ىذا البل استقرار البنيكم يسيؿ عممية خركج األفكار عف النمط المكجكد
ك الضكابط الصارمة المحيطة بيا  .ىنا جاء الزمف  ,الزمف الصعب  ,سيادة
الفكضى كالخركج عف المألكؼ  ,كالحاجة إلثبات الكجكد كالخركج إلى العالـ الذم
أصبح بأمس الحاجة لشيء يبيره ك يجعؿ أنفاسو تقؼ كركحو تستكيف  ,كبالتالي
تتبلشى الفكضى  .فالتنكع كالتعدد مصدر قكة اقتصادية كاجتماعية كحضارية  ,كلكنو
نقطة ضعؼ عندما يستغؿ ألغراض سياسية دنيئة .
 الظاىرة المميزة في مختمؼ السير الذاتية تركيزىا عمى أىمية البيت كالمدرسة في إيقاظ ك تطكير الطاقة اإلبداعية عند األشخاص  .كبتتبع حياة مبدعيف
فرادا ك ما تكحيو سيرىـ الذاتية  ,فيناؾ حاالت عامة تؤثر عمى جغرافية اإلبداع .
كىي  :العبلقات حيث أدركتيا جيدا الدراسات السابقة عف البيئات  .ك المعطى
الجديد المضاؼ ىك الفائض االقتصادم  ,ك أىمية سماح البيئات المختمفة لمبدائؿ ك
الفرص لمخركج عف المألكؼ في القيـ ك أنماط األفكار  .ك المبلحظة األخرل أف
المناقشات ك المقاءات تسمح بتجمع األشخاص المبدعيف مع بعض ك تشكيؿ أفكا ار
يمكف أف تقكد إلى تجديد شامؿ  .ك بالختاـ فيناؾ سبب كجيو لتكرار القكؿ  :كيؼ
أف عددا قميبل مف مسارات حياة أشخاص يعكس التغيرات الجذرية في المجتمع
األكبر  .نجد ىنا المكاف بأكثر مف صيغة  ,المنزؿ  ,المدرسة  ,أماكف المقاء (نكادم
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كمكتبات)  ,كبالتالي انشغاؿ ىؤالء المبدعيف عف مف سكاىـ بالعمـ دكف االنخراط
بمسارات الفكضى السائدة في زمانيـ .

مجرد تساؤالت
 ىؿ أدركنا ماىية المكاف ؟ ىؿ استكعبنا عبلقتنا بو ؟ ما السبيؿ لتنميتو ؟ أليس التنكع مصدر قكة ؟ لماذا نسمح ألف يككف نقطة ضعؼ ؟ ىؿ يمكف أف تشع عف البلاستقرار ك البلأماف الحالييف في كطننا كمضاتإبداع تعيد الثقة كتطمئف بالنفكس الحائرة ؟
 أليس الحكار سبيؿ جيد لحؿ المشكبلت كالنيكض مف الكبكة ؟ أليس المسكف مكضكعا جيدا لمدراسة كمكاف ؟ أليست المدرسة بحاجة إلى دراسة كمكاف ؟ لنعيد ليا مكانتيا كأىميتيا . ألسنا بحاجة إلى االىتماـ بأماكف يمتقي بيا مف نأمؿ بيـ خي ار ك نحمييـ مفشذاذ اآلفاؽ ؟
 السنا بحاجة إلى مبدعيف ينقذكنا مف محنتنا ؟ كال أقكؿ سياسييف ك العياذ باهلل.
 السنا بحاجة إلى مراكز ك كحدات بحثية تجمع مف يريد خدمة بمده بعممو كيطكر نفسو ك بالتالي المؤسسات التعميمية في البمد ؟ كال أقكؿ اإلبداع رغـ انو
الياجس ك المقصكد .

موقع موسوعة ويكيبيديا (الزمكان) -:
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2
%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86
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محمد بف عمي المحمكد  ,التقميدم  ..جدلية اإلنساف كالمكاف  ,جريدة الرياض
الخميس  21رجب 1429ىػ  24-يكليك2008ـ  -العدد , 14640
http://www.alriyadh.com/2008/07/24/article361883.html
الزماف كالمكاف شكبلف مف ...........
http://www.marxists.org/arabic/glossary/terms/11.htm
بحث  /الزماف كالمكاف عند كانط
سمير اسطيفك شببل
http://www.alqosh.net/ssh49.htm

تأثير البيئة الطبيعية عمى شخصية الفرد العراقي
د  .ندى موسى عباس

جامعة ديالى  /كمية التربية
قسـ التاريخ

المقدم ـة -:
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كيؼ تؤثر نكعية التربة كطبيعة الجباؿ أك السيكؿ كأصناؼ النباتات عمى
شخصية اإلنساف كما ىك دكرىا في تشكيؿ نمط حياتو كصياغة أفكاره كخمؽ
حضارتو ؟ كالى أم حد يصؿ ىذا التأثير في سمككياتو كردكد فعمو كصناعتو
لؤلحداث ؟ كما أىمية معرفة ذلؾ في الدراسات التاريخية كما قيمتو العممية ؟
ككيؼ يؤثر تبايف الفركؽ بيف سكاف الجباؿ كالسيكؿ كالصحارم كالغابات كاألنيار
كالبحار كاختبلؼ المناخ عمى نفسية الفرد العراقي ؟ ىذه األسئمة كغيرىا كثي انر ما ترد
في ذىف الباحثة عند دراستيا لؤلحداث التاريخية في العراؽ كىي تدرؾ تمامان مدل

الحاجة الماسة كالممحة إلى المعرفة الجغرافية الجادة لمكقع كساحة كمكاف األحداث

مما يسمى بالجغرافية التاريخية .
تحاكؿ الباحثة مف خبلؿ تركيزىا عمى تأثير البيئة الطبيعية في الناحية
السيككلكجية لمفرد العراقي معرفة دكر التأثيرات البيئية في السمات العامة
لشخصية الفرد العراقي  ,مما يساعد في فيـ نكاحي عديدة مف تاريخو
الطكيؿ كالعريؽ ؛ كابرز دكافعو النفسية المسببة لثكراتو كتمرداتو الكثيرة التي
عجت بيا أرضو في مناطؽ معينة بينما عـ اليدكء كالسككف في مناطؽ
أخرل ؟ كأجبلء الغمكض عف الكثير مف الحكادث التاريخية  .ألف البيئة
الطبيعية لمعراؽ متنكعة فقد درجت الباحثة مبلحظاتيا عف كؿ منطقة
جغرافية مف مناطؽ العراؽ المتنكعة عمى حدة فمممناخ كالماء كالتضاريس في
كؿ منطقة تأثير مختمؼ عف بقية المناطؽ كلذا فأف العراؽ كما يحتكم
أعراؽ ك طكائؼ متنكعة كأدياف كمذاىب مختمفة فأنو أيضان يتنكع بسمات

كشخصيات أفراده كؿ حسب ظركؼ منطقتو الجغرافية  ,كتبعا لذلؾ تنكع
المجتمع العراقي (الكاحد في ىذا البمد الكاحد) ؛ كتنكعت شخصيات أفراده
السيككلكجية كالسسيكلكجية كالثقافية كالحضارية  ,كالحديث ىنا عف صفات

عامة ألفراد ٍ
كؿ حسب بيئتو كمكقعو الجغرافي ...

طرحت الباحثة أفكار البحث في العبلقة بيف البيئة العراقية كشخصية
الفرد العراقي مف خبلؿ التركيز عمى المسائؿ الثبلث المؤثرة في شخصية
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ػم ىي المناخ كالتضاريس كالمياه ( األنيار ) كتنكعت

الطركحات ليذه المسائؿ بحسب تنكع المناطؽ الجغرافية لمعراؽ  ,كقد
استندت في أفكارىا عمى مبلحظات كآراء الباحثيف كالعمماء كالكتاب
كالصحفييف  ,كبدأت كرقتيا بإعطاء نبذة مميدة عف أىمية تأثير ىذه
المسائؿ في شخصية عمكـ البشر .

التمهيد -:
ـ

لعؿ الباحث حسف عثماف ىك خير مف أكضح أىمية المعرفة البيئية
في الدراسات التاريخية برؤيتو إف تاريخ اإلنساف يتكقؼ تبعان

((

لنكع تفاعمو

مع بيئتو كمكاجيتو لظركفيا فالسيكؿ كالجباؿ كالصحارم كالكدياف كاألنيار
كالبحار كالخمجاف كالغابات كالجزر ...كالرياح كنكع الثركة الطبيعية كالمكقع
الجغرافي  )) ...فكؿ ذلؾ

يؤثر تأثي انر كاضحان عمى اإلنساف في

((

لغتو كنبرة

صكتو كفي لكف بشرتو كعينيو كشعره كفي أساطيره كأديانو كفي ممكاتو
العقمية كفي فكره كفمسفتو كصكفيتو كفي أدبو كفي مكسيقاه كفي ىندستو
كمعماره كفي عممو كفي طبو كدكائو كفي رسمو كتصكيره كنحتو كفي خمقو
كسيككلكجيتو كفي مدنو كحقكلو كقراه كفي قكانينو كشرائعو كفي حرفو كمينتو
كفي فقره كغناه كفي حياتو السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية كفي مذلتو

كابائو كفي سير معاركو كفي حربو كسبلمو . ))...

()1

إف اإلنساف كميما بمغت نجاحات التكنكلكجية لف يستطيع التخمص
مف تأثيرات البيئة الطبيعية إال في حدكد أضعافيا أك تقميؿ نسبتيا  ,فيي
عمى كؿ حاؿ تدخؿ في صناعة حياتو المادية كالركحية كالتغاضي عنيا
عمى كؿ حاؿ لف يخدـ البحكث كالدراسات االجتماعية كالنفسية كالحضارية
فضبلن عف التاريخية  ,كنؤيد ما ذىب إليو سميـ مطر مف إف تأثيرات

األرض الجيكجكلية كالتضاريس كالمناخ كطبيعة المياه كالح اررة كحتى الريح
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كالغبار الزالت حتى اآلف تتحكـ باإلنساف كتؤثر في األفراد كطبيعة الش
كىي تتراكـ عبر ميراث أجيالو رغـ كؿ الثكرات التقنية .
ترؾ العمماء كالمؤرخ

كف العرب المسمـ

كالباحثيف قدماء كمحدثيف كمعاصريف عدد

ػعكب

()2

كف كالغربيك ف كمف الكتاب

ا غير قميؿ مف النظريات كاآلراء

في تأثير البيئة الطبيعية عمى حياة اإلنساف كبنيتو كال تزاؿ ىذه النظريات
تمثؿ األساس في الكثير مف البحكث كالدراسات في المجاالت المتنكعة ,
فعمى سبيؿ المثاؿ نظرية أبف خمدكف بتأثير العامؿ الطبيعي في تكجيو
نشاطات اإلنساف بمجاالتيا االجتماعية كالعمرانية  ,فضبلن عف دكره في
()3

تحديد ألكاف البشر كأحكاليـ كأخبلقيـ

كاشارة أبف المقفع إلى تأثير البيئة

في تككيف المغة العربية كدكرىا في تطكير طباع كسجايا العرب ككافقو
الفارابي ىذه الرؤية ؛ فأرجع الخمؽ كالشيـ الطبيعية إلى أثر البيئة كالمكقع
الجغرافي كما يتصؿ بذلؾ مف مميزات في اليكاء كالحياة كأنكاع النبات
كالحيكاف .

()4

يمكف القكؿ ىنا إننا إذا ما حممنا تأثيرات البيئة الطبيعية يصبح مف
الممكف فيـ المميزات العامة لمشعكب كتحديد النظـ كالقكانيف المبلئمة ليا؛
فمكنتسكيك مثبلن يعتقد إف المناخ ىك السبب الرئيسي في تشكيؿ المميزات
()5

الفيزيقية كالحضارية لممجتمعات المختمفة ,

كما إف الفركؽ بيف األجناس

ترجع لتأثير البيئة الطبيعية عمى اإلنساف نفسيان كعضكيان كذلؾ كفقان لما
يؤكده العالـ األلماني ىردر .

()6

كما يمكف تبيف مدل تطكر المجتمع

كتنميتو بمبلحظة مدل التفاعؿ بيف اإلنساف كبيئتو الطبيعية التي يراىا ,
كفي ىذا الخصكص نعتبر كتاب المدينة كالمناخ لمعالـ األمريكي ىنتككت
مف البحكث الجديرة باالىتماـ  ,فيك يعتبر المناخ كحده كعامؿ يقرر نكعية
ككميػة مدني ػة كؿ مجتمع مف المجتمعات في جميع المجاالت
فإف النظـ الحضارية ىي استجابة ميكانيكية لبيئة اإلنساف الطبيعية كىي
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التي تمده بالمادة كالركحية التي تنطبع بتا حضارتو  ,كمع إف مكضكع
العبلقة بيف اإلنساف كالبيئة قدم

()8

ػـ كمنذ عيد النيض ػة األكربية ,

ككذلؾ

مسالة الربط بيف البيئة كصناعة الحضارات  ,إال إف جماؿ حمداف قدـ لنا
بعدان جديدان لمعبلقة بيف اإلنساف كالطبيعة في المكاف كالزماف فيك ينظر ليا
بشكؿ متكازف فبل ينحاز إلى طرؼ عمى حساب اآلخر  ,ففي رأيو إف

العبلقة بيف اإلنساف المصرم كنير النيؿ مثبل ىي التي أدت إلى صياغة
الحضارة المصرية عمى الكجيي

ػف المادم كالركحي ...

( )9كالبعض مف

الفبلسفة منيـ تكركك أعتبر الحضارة ما ىي إال تفاعؿ العكامؿ الجغرافية
كالحياتية كالسيككلكجية .

()10

إف درجة التفاعؿ بيف اإلنساف كالبيئة تزداد كمما زادت المعرفة اإلنسانية
كدقة التنظيـ االجتماعي في محاكالتو لتخفيؼ أثر الطبيعة عميو

 ,كفي كؿ

األحكاؿ لف تعمؿ العكامؿ الطبيعية تأثيرىا في اإلنساف بشكؿ منفرد إنما
تككف مبلزمة لمعكامؿ البيكلكجية كىما يعمبل معان كلكف بخطيف مستقميف

كمتكازنيف فبل البيكلكجية تمغي عمؿ األكلى كال الطبيعية تطغى عمى الثانية

 ,كثمرة عمؿ االثنيف تظير في السمات(الصفات) الشخصية لئلنساف (
مزاجو كسمككياتو كسكناتو كنشاطاتو كقدراتو الذىنية كالفكرية كطريقة معاممتو
لنفسو ) التي تميزه عف غيره قميبل أك كثي انر ما اليمكف أف يشبيو في ذلؾ

إنساف آخر إال ناد انر  .كفي ذلؾ فإننا نذىب مذىب تكينبي في ككف جميع
العكامؿ البيكلكجية كعكامؿ البيئة ال يمكف أف تعمؿ كؿ بمفردىا فيي كؿٍ

متعدد كليست كبلن مفردان  ,كمع

انيما ال يممكاف عكامؿ مشتركة إال إنيما

يتظ افراف ليعمبل بتناغـ كاتساؽ متكامميف فيؤلفا نمطان مف العبلقات بينيما ,
( )11

كنرل أف ىذه العبلقات المتأثرة بخصكصية البيئة الطبيعية كاالجتماعية

تخرج لنا بميزات تقرر االختبلفات بيف الشعكب .
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اقية والبيئة الطبيعية -:
الشخصية العر ـ
في تصكرنا إف العراقي ابف بيئتو متجانس معيا متشكؿ عمى نسقيا
ٍ
متحد ليا كحضارتو ىي نتاج
متكيؼ مع ظركفيا  ,يعمؿ متحدان معيا ال
انسجامو السيككلكجي معيا ؛ فبيئتو قد كفرت لو إمكانيات لعيشو مريحة

كسيمة كلكنو السيؿ الممتنع ! فيذه البيئة مشكمتيا إنيا متقمبة تخبئ لو
الكثير مف المفاجأة المنغصة التي تجعمو يعيش في ضغط نفسي ما بيف

ٍ
كدر كسركر  ,أم البد لنيؿ العسؿ مف أبر النحؿ كمف المؤكد إف ذلؾ ترؾ
أثره الكاضح في شخصيتو  ,كىذا التصكر متأتي مف كحي نظرية تكينبي
في االستجابة كالتحدم إذ تككف البيئة ىي المسيطرة عمى اإلنساف كعميو أف
يحصؿ عمى بعض الميارات التي تمكنو مف تحدم ظركؼ بيئتو الطبيعية .

()12

كنحف نرل ىذا التحدم ىك نكع مف التأقمـ كمحاكلة غير مباشرة

لبلنسجاـ مع كاقع البيئة  ,كعادةن ما يككف ىذا التأقمـ نسبيان مع الظركؼ
المتنكعة لمبيئة .
يقع العراؽ عند أبف خمدكف في اإلقميـ المعتدؿ الكسط بيف المنطقة
الحارة كالب ػاردة  ,كلذلؾ فيك في أفضؿ المناطؽ لحياة اإلنساف كلحضارتو ,
كاف (( مناطؽ العرب ىي في األقاليـ المعتدلة كسكانيا مف البشر أعدؿ
أجسامان كألكانان كأخبلقا كأديانان حتى النبؤات فإنما تكجد في األكثر فييا كلـ
نقؼ عمى خبر ٍ
بعثة في األقاليـ الجنكبية كال الشمالية كذلؾ أف األنبياء
يختص بيـ أكمؿ النكع في خمقيـ كأخبلقيـ يتـ القبكؿ بما يأتييـ
كالرسؿ إنما
ُّ

بو األنبياء مف عند اهلل
ليذا االعتداؿ بقكلو

((كنتـ خير أمة أخرجت لمناس)) كيستمر في كصفو

(( فيـ أكمؿ لكجكد االعتداؿ ليـ فتجدىـ عمى غاية مف

التكسط في مساكنيـ كمبلبسيـ كأقكاتيـ كصنائعيـ يتخذكف البيكت المنجدة
بالحجارة المنمقة بالصناعة كيتناغمكف في أسجادة اآلالت كالمكاعيف
كيذىبكف في ذلؾ إلى الغاية كتكجد لدييـ المعادف الطبيعية مف الذىب
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كالفضو كالحديد كالنحاس كالرصاص كالقصدير كيتصرفكف في معامبلتيـ
بالنقديف العزيزيف كيبعدكف عف االنحراؼ في عامة أحكاليـ كىؤالء أىؿ
المغرب كالشاـ كالحجاز كاليمف كالعراقييف كاليند كالسند كالصيف ككذلؾ
األندلس  ...كمف كاف مع ىؤالء أك قريبان منيـ في ىذه األقاليـ المعتدلة

)) .

كليذا كاف العراؽ كالشاـ أعدؿ ىذه كميا ألنيا كسط مف جميع الجيات

()13

تقسـ البيئة الطبيعية العراقية
الجبمية كتضـ

المحافظات الشمالية

عمى ثبلثة أقساـ فبيئة جبمية كشبو
 :السميمانية كأربيؿ كزاخك كدىكؾ

كالمكصؿ ككرككؾ كتكريت ,كبيئة سيمية منبسطة كرسكبية ليا امتداد مف
الغرب في البادية الصحراكية كشبو الصحراكية كالجزيرة (مابيف دجمة كالفرات
)  ,كبيئة منبسطة اعتبرناه

مركز الكسط  :بغداد كديالى  ,كبيئة

منطقة صحراكية كمنطقة شكاطئ النيريف كسكاحؿ الخميج فيي تمثؿ
محافظات الكسط كالجنكب

تنكعت بيف

 :األنبار كبابؿ ككاسط كالنجؼ ككرببلء

كالديكانية كالمثنى كميساف كذم قار كالبصرة .
لقد صنعت لنا البيئة العراقية المتنكعة ىذه ميف معينة كؿ حسب
منطقتو البيئية كطريقة الرم فييا كنكع المحاصيؿ المزركعة كبالتالي فاف
ذلؾ يعني شخصيات متنكعة في السمككيات كالتفكير كاالىتمامات كالنظرة
لمحياة كقيميا كالماؿ كالكرـ كالبخؿ كنكع الممبس كأسمكب العيش كغير ذلؾ
...؛ فضبلن عف االختبلؼ في البنية الجسمانية ؛ فمزارعي الفكاكو كالتبغ في
الشماؿ ليـ نمط مف الشخصية مغاير لنمط شخصية مزارعي الفكاكو مف

فبلحي البساتيف في بغداد كديالى ككسط العراؽ كالبصرة  ,كما تختمؼ
بالتأكيد عف نمط مزارعي الحنطة كالخضركات في السيكؿ كالكدياف كعف
نمط مزارعي الشمب في مناطؽ الفرات األكسط كعف رعاة اإلبؿ كاألغناـ في
البكادم كالصحراء ككؿ ىؤالء يختمفكف عف نمط سكاف األىكار مع إف
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الجميع ليـ خصائص كسمات مشتركة عامة كيكية عراقية كمؤثر بيئي
مكحد متمثؿ بنيرم دجمة كالفرات

()14

.

الشمالية :
المنطقة ـ
إف منطقة شماؿ العراؽ أرض معطاء جميمة خبلبة تشكمت مف الجباؿ
كالكدياف كالغابات كالشبلالت كالسيكؿ الرسكبية الخصبة كتربتيا الجيدة كمياىيا
الكفيرة كنباتاتيا المتنكعة كؿ ىذه الرفاىية غير المحدكدة انعكست بكضكح عمى
شخصية سكانيا فقد تميزكا بالصدؽ كالذكاء كالقكة كالشجاعة كالجرأة كالصبر كاحتراـ
الغير كحب العمـ كقد برز منيـ أسماء المعة نذكر منيـ المشاىير المؤرخ أبف األثير
كاخكتو كأبف خمكاف كمحمد كرد عمي كغيرىـ في مجاؿ السياسة كالنشاط العسكرم
كثيركف إذ كانت القكل الحاكمة في العراؽ تفضميـ كمقاتميف في جيكشيا خاصة
كبشكؿ كاضح في عيد الخبلفة العباسية  ,أما الركح المرحة فما أراىا إال انعكاس
لجمالية المنطقة التي أعطتيـ صفاء في الركح كطمأنينة في النفس  ,كنفترض أنيـ
عمى الدكاـ قكة في الصراعات التي يشترككف فييا ؛ كلكنيـ ال يصنعكىا عمى أية
حاؿ  ,كما إف حضارتيـ تستند إلى ما تجكد بو بيئتيـ كىي الغنية خاصة مف ناحية
فف األلكاف فانعكست بمبلبسيـ الفمكمكرية ذات ألكانيا الزاىية البييجة  ,كاألصالة في
الحرؼ اليدكية كطرؽ تخزيف المكاد الغذائية لمشتاء البارد كالطكيؿ . . .
كما نراه ىك اعتقاد قديـ فكؿ مف ىيبكقراط ( الجك كالماء كاألقاليـ) مكنتسكيك
( ركح القانكف) يركف أف سكاف الجباؿ ذات المناخ البارد كاألمطار الغزيرة يتصفكف
بالطباع الحميدة كنقاء النفس كالقكة الجسدية كالشجاعة

 ,ك أما سميـ مطر فنجده

يشير إلى إف سكاف المنطقة الشمالية يسكد بينيـ نمط البحر المتكسط حيث الرأس
الدائرم المربع كىك نمط اآلسيكية (القفقاسي كاألناضكلي كاإليراني كالكردم
كالتركستاني) كلمبيئة الجبمية تأثير في تقكية عضبلت األرجؿ ,
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الصرامة كالحذر كالركح العممية كالحربية فحضارتيـ خير شاىد اآلشكرية إذ تمثاؿ
اإللو آشكر إلو الحرب كالقكة كغيره مف التماثيؿ التي تجسد صكر البطكلة كالمعارؾ
الحربية الشامخة كفي العيديف العثماني كالممكي ظير كاضحان سيادة الركح العسكرية

بيف عامتيـ  )16( ,كتمنح الجباؿ كالتبلؿ كاليضاب عادةن نكع مف العزلة تساعد الناس
في الحفاظ عمى أصالة لغتيـ كتراثيـ كخصائص شخصيتيـ حيث يتحدد اختبلطيـ
فضبلن عف صفاء ذىنيـ  ,كما تحدد طبيعة الحياة بالجباؿ شكؿ أجساميـ  ,كمع كؿ
ذلؾ فاف ليـ خصكصية تجمعيـ مع باقي العراقييف

()17

.

العاصمة بغداد -:
تميزت بغداد بمكقعيا الجغرافي الكسط بيف البيئات الطبيعية العراقية
؛ تتصؿ بالشماؿ كالجنكب بنير دجمة كقربيا مف نير الفرات منحيا
اتصاال بالكسط ؛ فأصبحت كسطان حضاريا كسياسيا كاجتماعيا ؛ فيي

تمثؿ كؿ العراقييف في الدكلة فأىميا يجمعكف بيف صفات البيئات الطبيعية
كمميزات األفراد,ككاف منتيى الذكاء مف أبي جعفر المنصكر كخيا ار مناسبان
لكؿ العصكر  ,كلعؿ ىذا ىك سر نجاح العباسييف في عيدىـ األكؿ ؛

فبغداد مجمع األسكاؽ كمركز تجمع األفراد مف مختمؼ البيئات كالذيف ما
يمبثكا أف ينصيركا في مجتمعيا المتنكع المفتكح ,كمحفميا الثقافي كالسياسي
كاالجتماعي أعطى لسكانيا مف الناحية السيككلكجية بعدا ايجابيا مثي انر

كمنشطا منحيـ ركحية اإلبداع الحضارم  ,مع ما يتخممو مف جدؿ كخبلؼ
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كتكتر كصراع  .إف ىكاء بغداد نقي كماءىا عذب كتربتيا خصبة فخضرتيا
كافرة كىذه عكامؿ ترؽ الطباع كتفتح القرائح فيذا شاعرنا عمي بف الجيـ
يقدـ عمى الخميفة المتككؿ العباسي فيمدحو بقصيدة ممؤىا صك انر مف بيئتو
الصحراكية الخشنة الجمفة ,فما كاف مف الخميفة إال أف أسكنو في أحد

قصكره ببغداد ليتحكؿ بشعره ب
()18

أكصاؼق كمعانيو كتصكيره
ػ

ػعد مدة إلى ش ػاعر يقطر رقة كعذكبة في

.

منطقة ديالى :
ىي منطقة بساتيف عمى األعـ األغمب كقد ساعدىا في ذلؾ نير
ديالى القادـ مف منطقة جبمية مرتفعة عمى إف أىـ خاصية بو ىك إنو
ينخفض بمستكاه تدريجيان فينساب بيدكء لتخرج منو قنكات عالية تصمح

إلسقاء البساتيف سيحان كفي الكقت

نفسو فإف نير ديالى التي أخذت المنطقة

تسميتيا منو ىك مبزؿ لمبساتيف إذ تصب فيو المياه المتبقية منيا  .كيبلحظ
إف مجرل األنيار األخرل كخريساف كغيرىا كانت ثابتة عمى الدكاـ كىذا

ضمف لمدنيا القدـ فمـ يط أر عمييا تغيير كبير مف حيث مكاقعيا كأسماءىا
فغدت محطات آمنة في فترة الحكادث التاريخي

ػة التي كاف يمر بيا العراؽ .

كاف ىذه الميزة أضفت عمى شخصية سكاف المنطقة طابع اليدكء فبل
مفاجئات كال ككارث كال قمؽ مف مشاكؿ طبيعية فمالكا إلى الدعة كالكداعة
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كالميادنة كالطمأنينة كالسكينة ( حد الجمكد في أحياف ) كالتفاؤؿ كالكسطية
كحب الحياة كطكؿ الباؿ .

الوسط والجنوب -:
ـ
منطقة
المنطقة الرسكبية كسط كجنكب العراؽ ىي كما يعتبرىا عمي الكردم
 البكدقة الرئيسة  -ففييا تبمكرت شخصية الفرد العراقي التي تميز بيابشكؿ عاـ فيي مكطف أقدـ الحضارات العالمية كىي  -منطقة السكاد -
التي رآىا العرب المسمميف مزدحمة بالخضرة كالزركع كالسكاف  ,كىي –
مخزف غبلؿ العالـ – كما يحمك لبعض الباحثيف كصفيا لذا نجدىا األكثر
ازدحاما باألحداث التاريخية مميئة بالحياة الصاخبة ال تعرؼ اليدكء أك الدعة
غنى كلذلؾ أسباب كاذا عرؼ السبب بطؿ العجب !
 ,مع كؿ ما تحتكيو مف ن
إف أرض نيرم دجمة كالفرات شديدة االنحدار كىذا ىك سبب قكة
جريانيما كخاصة نير دجمة (خمسة أقداـ في الميؿ الكاحد) فميما قدرة
عالية ككبي ػرة عمى كس ػر السدكد كاجتياح األراضي الزراعية المجاكرة

()19

كالجرياف بقكة شديدة تستطيع بيا أف تحدث كارثة بتكسر السدكد كاجتياح
األراضي الزراعية المجاكرة  ,كما إنيما يرتفعاف بدكف سابؽ إنذار
كسمككيما دائمان مفاجئ  ,أما فيضانيما فيحدث في آذار كنيساف كأيار كىك
مكسـ متأخر جدان بالنسبة لمزركع الشتكية كمبكر جدان بالنسبة لمنباتات

الصيفية  ,كانيما رغـ عذكبة مائيما ينتيياف بكثير مف الطما كاألمبلح
المحمكلة ألنيما يجرياف بيف صحارم جبسيو كأراض مالحة ,

( )20كىما في

تبدؿ مستمر بخط سيرىا إذا لـ تكرل مف كميات الغريف التي تترسب في
قعر مجراىا  ,كىك كثي انر ما يحدث عبر مراحؿ التاريخ بسبب االضطراب

السياسي أك ضعؼ الحككمات  ,مما يعني تكالي اندثار في مدنيا لتظير

34

.

مجل دديلل 2009 /

العدد االربعون

مدف جديدة أك تظير األىكار  ,كيرافؽ ذلؾ أيضا ظيكر األراضي السبخة (
األراضي المالحة ) بسبب غمرىا بالمياه كما تتركو ىذه المياه مف ممكحة
كىي مشكمة زراعية كبيرة تحتاج دائمان إلى كرم األنيار كاصبلح األراضي

كتنظيـ الرم .

عند السفر بيف بعض المحافظات تبرز لسكاف المدف في طريقيـ
أراضي قفر جرداء ككأنيا مف أطراؼ الصحراء ثـ فجأة تقفز أماميـ
البساتيف كالخضرة المحاذية لؤلنيار كىكذا األمر كمما أرادكا السفر يعانكف
ٍ
مف برد ٍ
صيؼ قائظ  ,ىذا األمر أنعكس عمى نفسية
شتاء قارص كمف حر
العراقي في االنتقاؿ مف حالة إلى حالة فيك في تغير مستمر كتمكف ال يعرؼ
االستقرار كالثبات  ,أما سكاف الصحراء أك أطرافيا فتعكدكا عمى طرؽ كاحدة
في الصحراء إذا ما غيركىا تعرضكا لممخاطر أك اليبلؾ فيـ يسمككف طرؽ
أجدادىـ ال يغيركىا ألنيا بنظرىـ تكصميـ إلى الكاحات كالعيكف انعكس ذلؾ
في عقميـ الباطف فيـ متشددكف في اآلراء كيخشكف التجديد في أم ميداف
مف المياديف حديكف كيتعاممكف بقسكة .
يعتقد الكثيركف إف الشخصي
متناقضة

()21

ػة العراقية ىي شخصية خبلفية

كفي نفس الكقت فيي شخصية ذكية يقظة نشطة حماسية تمجد

القكة ال يفكتيا االنتباه إلى العكاقب كأف كانت تيدر الكثير مف طاقاتيا ىذه
في سمبيات اجتماعية  ,إف الطبيعة العراقية لـ كلف تعطي العراقي شعكر
بالطمأنينة فيي متقمبة غير مستقرة كبالتالي ليست جامدة تتغير بسيكلة
كبسرعة كىذا لف يمنحو اليدكء أكالميادنة كال التفاؤؿ كالكسطية  ,كىذا ىك
السر كراء ثكراتو كعدـ مسالمتو لمحككمات  ,كىك في ذلؾ مختمؼ تماما عف
شخصية أخيو المصرم .

()22

يقكؿ المراياتي إف الشخصية العراقية ىي شخصية

((

قمقة مضطربة

متطرفة حذرة كلكف قمقيا قمؽ كادع كاضطرابيا اضطراب منتج كاستجاباتيا
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استجابات مبدعة كتطرفيا قاس ال يعرؼ الكسط أما ثكرة كتمرد كعصياف أك
خضكع كسككف كخنكع عمى أف ىذه السمات كالصفات كالقدرات التبدك عمى
كتيرة كاحدة عند كؿ األفراد نظ انر لمعكامؿ األخرل البيكلكجية كالنفسية

كاالجتماعية ...

))

.

()23

كيتساءؿ الكثيركف عف غمبت العصبية كالتكتر في

مناقشات العراقي كعدـ مناقشتو األمكر في ىدكء كركية دكف أف يفقد صبره
كيخكف ؟ كلماذا ال يقمؿ مف سرعة رده كتفريطو في
كينفعؿ كيسب كيكفر ّ
الغضب كاالنفجار العاطفي المدمر كتقمبو المفاجئ مف المباركة المفرطة إلى
المعف المنيمر كالشبلؿ ؟
يعتقد الجيزاني إف ميؿ العراقي إلى العنؼ كالتعصب في حؿ أغمب
نزاعاتو ليا أسبابيا لعؿ مف أبرزىا الطبيعية كالمناخية ,
نرل إف ىذه الظاىرة يشترؾ ب
المجاكرة لبمده ؛

()25

()24

كعمى العمكـ

ىا العراقي مع الكثير مف أفراد المجتمعات

فالمبلحظ إف في مراحؿ االنتقاؿ بيف الفصكؿ األربعة

اتساع حرارم ما بيف ارتفاع شديد كانخفاض شديد .
يككف ىناؾ ػ
نؤيد تماما ما يراه سبلـ عبكد مف إف الكردم خمط في نظريتو العكامؿ
النفسية بالبيئية كىك ما تسب
بسمسمة األفعاؿ كالنكازع
إلى حد الس

))

(( المتعمقة

ػب في التداخؿ بيف األسباب كالنتائج

؛ فالغضب كالحقد كاستسياؿ امتياف الضعيؼ

مادة كتمجيد القكة صفات سمككية كتعبيرات نفسية  ,التخمؽ

االزدكاج بؿ ترافقو كتعمقو كىي أعراض تشير
يظير تنازع الشخصية بيف قطبيف

الى االزدكاج األساسي  ,كىنا

(( العنؼ ككؿ مايرافقو مف مشاعر متنكعة

؛ االنفعاؿ السريع الغضب ,التكبر ,المفاخرة الكاذبة ,الص

ػلؼ التحجر

العقمي كالحقد كالمؤـ كالخضكع كما يرافقو مف أحاسيس كنكازع الكبت الت
الكذب المص ػانعة النفاؽ

))

كىنا نبلحظ إف

((

النقيضيف يقكداف مف منطمقيف

نفسييف متعاكسيف إلى نتائج سمككية متشابية ؛ الميؿ إلى المؤـ كالحقد
كفقداف الثقة باآلخريف ,مقركنان بالعنؼ كالتمذذ بالضعيؼ كاستسياؿ اإليذاء
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كاإلسراؼ في الطمكح في الصنؼ األكؿ كفي الثاني مقركنان بالخنكع كالميؿ

إلى المصانعة كالكشاية كالتشفي كاالنتقاـ كاالعتماد عمى الغير كاإلسراؼ في
)) ()26

الخياؿ

.

أمتيف الكثير مف سكاف المحافظات الجنكبية إلى عيكد قريبة مينة
رئيسية ىي الزراعة ككانت البيئة ىي السبب كراء ىذه المينة فكجكد
مساحات األراضي المنبسطة المفتكحة الصالحة لمزراعة كتكفر المكارد
المائية كالمناخ المناسب لمنمك  ,كقد تكيؼ الكثير مف البدك عمى مينة
الزراعة ممف فض ػلكا الس ػكف في المدف كترككا حرفت ػىـ التقميدية الرعي

()27

,

كلكحظ أف بشرتيـ تغمب عمييا السمرة المتأثرة ببيئة منطقة الخميج كالمحيط
اليندم كحيث الرأس المستطيؿ  ,كيعتقد سميـ مطر أنيـ يميمكف إلى الميف
()28

كاالرتخاء كالركح الخيالية كالدينية

 ,كما ثبت مف قركف ىيبكقراط إف

سكاف األقاليـ المكشكفة الجافة يتصفكف بنحافة القامة كحب التحكـ  ,أما
مكنتسكيك فيرل إف أىؿ ىذه المناطؽ يميمكف إلى النظاـ الممكي !!

كاذا كقع

عمييـ حيؼ أك ظمـ فأنيـ قد يتقكقعكف ليحمكف أنفسيـ إال إنيـ سرعاف ما
ينتفضكف لينتصركا ألنفسيـ

()29

.

تعد منطقة البصرة أعظـ مزرعة لمنخيؿ كالذم ساعدىا ىك مد كجزر
الخميج العربي في سقي البساتيف سيحان (مدان) ككاف الجزر ىك مبزؿ

يصفييا مف األمبلح قميبلن أك كثي انر  ,أثرت فييا أكثر بكثير مف تأثير النير
كالبساتيف عمى أىؿ ديالى  ,كما ترؾ شط العرب (ممتقى النيريف) تأثيره
عمى البصرة بشكؿ كاضح فيي نيرية بحرية (عراقية خميجية ) فأىميا
يميمكف إلى تذكؽ المغامرات البعيدة

المرتبطة بالتجارة كحب الرحبلت

االستكشافية  ,كمف تراثيا قصص السند باد البحرم أك البرم  ,كما سجمو
الكتاب العرب المسمميف في كصؼ حالة التغرب عندىـ في األصقاع النائية
لفترات طكيمة بسعييـ في التجارة ؛ فتجارىـ أغنى التجار كاألكثر حيكية
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(( ليس في األرض بمدة

كنش ػاط ؛ كفي ذلؾ يقكؿ الجاحظ كىك مف أىميا :

كاسطة كال بادية شاسعة كال طرؼ مف أطراؼ الدنيا إال كأنت كاجد بو
البصرم ...

)) ()30

 ,كقد عرفكا بسبب ذلؾ بشدة الترحيب بالغريب كالحفاكة

بو كبإكرامو ,كمف تأثيرات النير (أك البحر) يعتقد إف امتيانيـ لحرفة صيد
السمؾ تصبح عندىـ قكة في عضبلت أيدييـ

()31

 ,كمف صفاتيـ السمككية

التي يمكف مبلحظيا إ بالقياس مف تفسير أبف خمدكف ألثر المناخ في طبائع
الشعكب أف ارتفاع درجات الح اررة تجعؿ الناس يصبحكف أسرع فرحان كسرك انر

كأكثر انبساطا كطربان(. )32

على منطقة األىكار كقؼ الرحالة غافف يكنغ حائ انر في كصؼ

إنسانيا (( كطبيعتيا الجغرافية كامتداداتيا التاريخية إال إف مجمؿ حصيمة
كشكفاتو التي تكصؿ إلييا مف عيشو الطكيؿ فييا كتعمقو في دراسة ظركفيا
قد سجمت عكامؿ التككيف النفسي كالفكرم لسكاف األىكار في ثبلث مجاالت
كىي الجغرافية كالتاريخ كالكاقع الراىف  ))...كيستمر في حديثو عف عرب
األىكار بأنيـ شجعاف في األزمات كعندىـ نكازع تحدم الخطر الذم نتج
عف البيئة الطبيعية

()33

.

الهوامش

البحث التار ػمخي  ,دار المعارؼ ,القاىرة  ,ط , 1996 ,7
 .1منوػج ػ
ص . 33
 .2مطر  ,سميـ  :مقاالت في اليكية (الحكار المتمدف) ,
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