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قسم الجغرافية

محاضرة في مادة الفكر الجغرافي 

المرحلة الرابعة



طالماالذيالسؤالالطالبذهنالىيتبادر

ديأيعلىوخاصةالقدممنذالبحثاليهتطرق

دعهعلىثمالقدماءوالمصريينالعراقيين

.وبطليموسنوبسترا

طبيعة المعرفة الجغرافية 



ما هي فكرة عامة الناس عن الجغرافية 

يحمللع عامللة النللاس فيللرع بسلليطة عللن الجغرافيللة مللا هلل  ا  

ق ة بشليع حقلا حلخالصة وافيلة لمعلوملاع علن العلالم مطرو

اد علمية سهلة الفهم علن الميلان والمسلاحة والحلدود وا قتصل

تويلاع أكثر ملن محبأي أنها ليست. الخ لألقطار المختلفة ... 

. لمعجم جغرافية بسيط 



ما هو العلم 

صلود بهلا ان العلم طريقة قبع ان ييون حقيقلة فالطريقلة و والمق

رافيللة حقيقللة و والجغالهنللا طريقللة البحللث هلل  التلل  تصلللنا الللى 

ة و او كما يراها بعض الجغرافيين منهج بحث او طريقة دراسي

. ان ه  طريقة نظر الى الناس وا شياء ف  عالقاتهما بالمي



متى تحدد موضوع علم الجغرافية 

تل  على الرغم من ان عللم الجغرافيلة يعلد ملن اقلدم العللوم ال

م يتحلللدد بدقلللة ا  فللل  للللعرفهلللا ا نسلللان ا  ان موضلللوعه 

لتطور النصف الثان  من القرن الثامن عشر و ولذا فدراسة ا

ع الحديثلة التأريخ  لموضوع الجغرافية انملا يقصلد بله الفتلر

و  يأخذ بالحسلبان قبلهلا أي( م 1750) الت  تبدأ نحو عام 

فلل  ون اليونللان  والبلخلل بشللواهد تاريخيللة هامللة مثللع سللترا

ابع ارينوس فلل  منتصللف القللرن السللفللالعصللر ا سللالم  و

. عشر الميالدي 



دراسة االقاليم عند استرابون 

فللة هللو الللذي عللرر الجغرافيللة بأنهللا دراسللة ا قللاليم المختل

وقللللد حللللدد اهتمللللام الجغرافيللللة بللللالتركي  علللللى الموقللللع 

والعالقلللاع المتبادللللة بلللين مختللللف ا مينلللة عللللى سلللط 

. ا رض باعتبارها جميعاً اج اء من كع 



صور األٌقاليم 

ظهللرع فلل  العصللور الوسللطى مدرسللة البلخلل  التلل  ظهللرع

( الممالل  المسلال  و) فيها السلسلة الجغرافية المعروفة باسلم 

مثلع ( يلة  بالجغرافيلة ا قليم) الت  تقابع ايامنا هذه ما يعرر 

  واحسللن كتللاا ا قللاليم لهشللام اليلبلل  و صللور ا قللاليم للبلخلل

اقلليم ملن التقاسيم ف  معرفة ا قاليم للمقدسل  اللذي جعلع كلع

 يعتملد عللى ثع كيانلاً مسلتقالً ماقاليم الدولة العربية ا سالمية ي

م خططها جميع العوامع الطبيعية والبشرية او بعضها ف  رس

. او ابراز حدودها 



رافية الثنا ية التقليدية ف  الجغ

اعللد وضللع فللارينوس فلل  منتصللف القللرن السللابع عشللر قو

  الجغرافيلة لدراسة الجغرافية السلليمة  ول ثنا يلة تقليديلة فل

و ( او الخاصللة ) وا قليميللة ( او العامللة ) وهلل  ا صللولية 

اطلللق عللللى دراسللة الظلللاهراع الطبيعيللة والبشلللرية  نحلللاء

والدراسلللللة ( الجغرافيلللللة العاملللللة ) ا رض المختلفلللللة اسلللللم

ةالجغرافيل) ا قليمية  ج اء محددع ملن سلط  ا رض اسلم 

( . الخاصة 



ة الجغرافية اليالسييي

ديلدع ف  مطلع القرن التاسع عشر دخللت الجغرافيلة مرحللة ج

ن هارتشلوالجغرافيلةمن مراحع تاريخها اطلق عليهلا ملؤر 

( ية الحديثلة الجغراف) الجغرافية اليالسييية والت  تمثع بداية 

اللربط بمفهومها العلمل  الجديلد و اللذي يعتملد عللى التحليلع و

.ولدع وريتر بوالتعليع وهو ما تحقق على يد هم



تطور الجغرافية 

عللى ينظر الى الجغرافية على انها تطورع من قا مة حقلا ق

عية فل  سط  ا رض الى وصف معقول لتأثير العوامع الطبي

اطللاع مختلللف ا نشللطة البشللرية الللى علللم للعالقللاع وا رتب

نللة علللى الميانيللة أي دراسللة العالقللاع بللين التوزيعللاع المتباي

. سط  اليرع ا رضية 



تفسير الجغرافية 

نها ملللن خلللالل التركيللل  لتحليلللع نلللوع المعرفلللة التللل  يتضلللم

هظر اليلالموضوع ف  الوقت الحال  و فالموضوع يحتم ان ين

من وجهة معرفية و وهلذا الجانلب ا ول و املا الجانلب الثلان  

ان فيقدمللله لنلللا اليتلللاا اللللذين يعلللالجون غلللرض الجغرافيلللة فللل

هللؤ ء   يهمهللم مللا يعمللله الجغرافيللون  ن بقللدر مللا تنصللب

سلللبرون كتابلللاتهم فيملللا ينبغللل  للجغرافللل  ان يعملللله وكلللأنهم ي

ً . طبيعللة الموضللوع  ول مللرع  فهللم يصللنعون امامنللا نموذجللا

معله وان معيناً ينبغل  للموضلوع ان يسلير باتجاهله ويتطلابق

.أي موضوع   يتطابق معه ليس من الجغرافية 



م عنلللدما  نريلللد ان نحلللدد موضلللع الجغرافيلللة بلللين فلللروع العلللل

اع العللللوم المختلفلللة يتطللللب او ً التعلللرر عللللى اكثلللر تصلللنيف

:شيوعاً وه  

.علوم صورية و تبحث ف  المنطق والرياضياع •

ييميلاء لاالحية مثلع عللم رعلوم طبيعية و تبحث ف  المادع غي•

.حيوان والفي ياء و وف  المادع الحية مثع علم النباع وعلم ال

عللللوم انسلللانية او اجتماعيلللة تلللدور حلللول ا نسلللان واحوالللله •

. ا خالق والجمال وكعلوم ا جتماع والنفس وا قتصاد 

تصنيف العلوم 



الربط بين ميادين المعرفة 

تللداخع ان تقسليم المعرفلة الللى  فلروع هلو تقسلليم اتفلاق  وهلو م

و  يشلليع مظهللراً مللن مظللاهر العلللم و ومللن هنللا  فلل  طبيعتلله

ة و ظهللرع الحاجللة الللى الللربط بللين ميللادين المعرفللة المتشللعب

متعلددع والجغرافية تحقق هذا الربط ف  كع فرع من فروعها ال

هلذه و والحيم عللى طبيعلة عملهلا ينبغل  ان يصلدر فل  ضلوء

. الحقيقة 



ةموضع الجغرافية بين فروع العلم المختلف

تالرياضياالمنطق

ةالجغرافي

الجيولوجياالحياءالكيمياءاءالفيزي

االجتماعالتاريخاداالقتصةالسياس

العلم

العلوم االنسانيةةالعلوم الصورييةالعلوم الطبيع



دماً فل  يتض  من خالل المخطط السابق ان الجغرافية تضع قل

موقع بلين العلوم الطبيعية وأخرى ف  العلوم ا نسانية انها ف 

اع فلللروع العللللم  المختلفلللة تمثلللع صللللة الوصلللع بلللين الظلللاهر

ملللة الطبيعيلللة و والظلللاهراع البشلللرية وتلللدرس العالقلللاع القا 

ط بلين هلذه بينهما و ومن ثم فأن نتاج التفاعع والتيافلع والتلراب

الظللللاهراع المختلفللللة داخللللع اطللللار الميللللان هللللو موضللللوع 

. الجغرافية 

الخالصة


