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 بيئة املكبن
 (1) حيث تلتقي العلوم وتتكبمل

 
 (2أ.د. مضر خلٌل عمر )

 

 المقدمة

بدأت الحضارة مسٌرتها بالكلمة التً وثك بها االنسان معرفته للبٌئة التً نشأ  

، فً الطبٌعة وما ورائهاالعمٌك الفكري  تأملهما توصل الٌه  مسجالفٌها وترعرع ، 

ما ٌراه مناسبا لتنظٌم الحٌاة وادارة دفة الحكم )مسلة حمورابً( ولٌادة المجتمع للتمدم وفً 

، ولهذا كان النتاج فلسفة ومن  ة رائعةنمدٌ ةتحلٌلٌ ملكةكان منظوره شمولً ، و ب والرلً . 

 ذو دراٌة فً مختلف انواع المعارف وصنوفها .  ٌكون تبحر فٌهاٌ

العلوم بشجرة جذورها نشبه ان ٌمكن  Analogyظر هذا ، و بأسلوب التنا لتوضٌح 

تطور علوم بو . وفك فلسفة معٌنة مع بعضها البعضوتعالجها  مصادر المعرفة المختلفة تجمعها

 هاتزداد اغصان الفلسفةوبمرور الزمن ، و بنمو شجرة بها .  اخاص اغصن لتشكل انفردتمعٌنة 

 هنان ثالث تفرعات رئٌسٌة للعلوم هً : . و فً الوالعاتساعا فً تفرعاتها وامتداداتها 

( اللسانٌات و الفن )االدب( . وعلى الرغم من اختالف 3( العلوم الصرفة و 2 ،( االنسانٌة 1 

تتاللى مع بعضها عادت لاتجاهات اغصان الشجرة اال ان العدٌد من تفرعاتها الجدٌدة و الدلٌمة 

شجرة وافرة الظالل متشابكة االغصان ، كثٌرة وهكذا هً العلوم ،  .فً النهاٌات الدلٌمة البعض 

العطاء ، متناغمة مع تغذٌة التربة )مصادر المعلومات( و تشذٌب االنسان ورعاٌته لها )توجٌها 

  وتلمٌحا و متطلبات النمو االخرى( . 

الموضوع  لٌد الدرس  تخصصاته حسبتنوع  مٌزهٌل ان العلم ٌوحده المنهج و ٌولد ل 

هو : هج العلمً )على اختالف مدارسه ومناحٌه( اال انه ٌصب فً مصب واحد والتحلٌل ، فالمن

اكتشاف معرفة جدٌدة والتحمك من صواب المعلوم منها . وبتمدم تخصصات المعرفة االساسٌة 

تمنٌات ومناحً واسالٌب بحثٌة و مدارس فكرٌة جدٌدة فمد انفتحت لالمشار الٌها انفا و تطوٌرها 

 عض وتبادلت ما توصلت الٌه ، فلم ٌعد نتاج تخصص علمً حكرا علٌه ،العلوم على بعضها الب

، فشاع استخدام والمعرفً  Surrogate techniques التمنً بل ظهر ما ٌعرف بالتبنً (3)

والتجسٌد  (4)واالحصاء Modelingتمنٌات اساسها المنطك الرٌاضً مثل النمذجة 
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Simulation والمنظور الفكري فً التمنٌات واالسالٌب البحثٌة من جدٌد . اي ، التمت العلوم .

وٌخرج العلوم ، ومن ٌشذ منها  ضمنهالفلن الذي تدور الفكرٌة وبمٌت فلسفة العلوم ومدارسها 

ال او فكرة طوٌر تمنٌة تطرٌك عن  تم التوصل الٌهاٌبمى معرفة لٌفمد سمة العلم  سٌالهاعن 

ولكنها تلتمً فً عن بعضها البعض فً الموضوعات  متمٌزةبعبارة اخرى ، بمٌت العلوم اكثر. 

 .والمفاهٌم المنهج والتمنٌات 

و لمعالجة اثار الحربٌن العالمٌتٌن )االولى والثانٌة( ، و لتوسٌع اطار المشاركة العامة  

و العلمٌة منها على وجه التحدٌد فً اعادة بناء الحضارة االنسانٌة وتحمٌك تمدم التصادي 

تركت الجامعات بثمل فً هذه العملٌة ، واعٌد النظر فً مناهج الدراسة و واجتماعً فمد اش

 Applied. ادى ذلن الى بروز المنحى التطبٌمً وسٌالاته موضوعات البحث العلمً 

Approach  ًفً البحث العلمً و المنظور النظامSystem View  عند دراسة اي موضوع

، بل و الربط بٌن المستوٌات المختلفة  Scalesومعالجة اٌة مشكلة وعلى مختلف المستوٌات 

الدولة الداخلٌة )وحتى وتسخٌر ذلن لخدمة المجتمع وسٌاسة بمصد النظرة الشمولٌة ، 

 -الى :بمحصلته النهائٌة ادى ذلن . الخارجٌة(

و اللٌمٌة تاللً التخصصات العامة بصٌغة دراسات : حضرٌة ، بٌئٌة ، اجتماعٌة ،  -1

 ، غٌرها

ات ومراكز بحثٌة متعددة التخصصات العلمٌة تعنى بموضوعات محددة استحداث وحد -2

Multidisciplinary subjects  مركز دراسات الخلٌج العربً على سبٌل المثال ال(

 الحصر( ، 

التوجه للمٌام  بأبحاث تتعدى التخصص وصوال الى التكامل المعرفً لموضوعات  -3

الذي  نموذجا لمثل هذه الدراسات)مركز علوم البحار إ Interdisciplinaryمعٌنة 

 ( اصبح كلٌة خاصة بعلوم البحار

وعده وعاء ٌجمع موضوعات الدراسة  Space & placeاالهتمام بالمكان وابعاده  -4

الى تطوٌر تمنٌات تعتمد المكان  هذاوادى )وحدة االبحاث المكانٌة( وحٌث تتكامل فٌه . 

 متولعة و المفضلة . لجمع المعلومات وتحلٌلها و رسم سٌنارٌوهاتها ال

  

 للتالقي والتالقح العلمي كوعاءالمكان 

تاللً العلوم وتاللحها إلنتاج ما ٌخدم المجتمع لالمكان  اهمٌةفً هذا الممال سأركز على 

 -الحظ االنسان منذ بدء الخلٌمة أن :وٌؤدي الى تمدمه وارتماءه حضارٌا . فمد 

 ، االشٌاء واالجسام تشغل حٌزا أو مكانا ما -

 ،  وأن الجسم الواحد ال ٌشغل مكانٌن فً آن واحد -

 ، وأن المكان ال ٌحوي جسمٌن منفصلٌن فً زمان واحد -

 .  وإدراكهاوأن المكان ضروري لتمٌٌز االشٌاء  -
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متفاعلة ٌعنً هذا ان كل ما تدرسه التخصصات العلمٌة من اشٌاء واجسام موجودة فً المكان 

ها ٌكون من كالمكان دون غٌره ، واالهم ان ادرا، ومن سمات تمٌزها وجودها فً هذا معه 

تبمى دراسة االشٌاء  .  فبدون المكان  كٌنونتهألنها جزء من هوٌته ونفسه خالل المكان 

 . وعائمة  واالجسام والموضوعات مبهمة 

سواء اكان مفهوما وال اعتباطا ، دفعة واحدة ،  أتمولف االنسان من فكرة المكان لم تو 

مرت الفكرة بمراحل تطور عدٌدة حتى وصلت الى النظرة النسبٌة مد ف فلسفٌا .مٌثولوجٌا ام 

عرف ، المكان الثالثة  ألبعادوعد الزمان بعدا رابعا  ،التً وحدت بٌن الزمان والمكان 

المكان فلسفٌا : هو ما ٌحل فٌه الشًء او ما ٌحوي ذلن الشًء و.  المصطلح ب)الزمكان(

 وعندعند افالطون : حاوٌا ولابال للشًء فهو   الً االشٌاء .وٌمٌزه و ٌحده و ٌفصله عن ب

بشكل مباشر أو .  ذو ثالث ابعاد هً الطول والعرض والعمك  اٌاللٌدس ارسطوطالٌس : محال

 بصٌغة او اخرى . غٌر مباشر فان العلوم جمٌعا معنٌة بالمكان 

والعلوم جمٌعا معنٌة   ، ة ساكنٌه فاللغة مثال هً تعبٌر عن شخصٌة المكان و هوٌ 

فً المكان . فهل ما تدرسه العلوم بعٌد عن  موجودة بموضوعات تخصصٌة عناصرها ومادتها

وحتى علم الفلن فانه ٌدرس األماكن   األرض ؟ أم فٌها ؟ أم عنها ؟ ألٌست األرض مكان ؟

وكل تخصص علمً ٌدرس شًء موجود . فلٌس هنان علم غٌر معنً بالمكان  ضمن الكون .

فما  ً  مكان ما ، وٌتعمك بتحلٌل خصائص ذلن الشًء ، عدا الرٌاضٌات فإنها تجرٌد مطلك .ف

فالمكان ٌشكل وعاء لجمٌع ، ، و مواد الدراسة هو المكان العلمٌة ٌجمع االشٌاء ، والتخصصات 

لبٌانات والمعلومات عن االشٌاء )بغض النظر عن جمع الاعدة مناسبة ل اصبحاالشٌاء ، ولهذا 

ولد توصلت االبحاث العلمٌة لهذا و عملت على تجمٌع الجهود لدراسة  . (تها ومصدرهاطبٌع

تالفٌا للتعارض الناجم و المكان و تبادل المعلومة والبٌانات بٌن التخصصات المعنٌة بالمكان .

عن تنوع مصادر  البٌانات تولدت الحاجة الى شًء مشترن ٌجمعها وٌشكل جسرا تتاللى عنده 

ستفٌدة ، م Location Oriented Databaseوالبٌانات فكانت لاعدة بٌانات مكانٌة المعلومات 

لصور الجوٌة والمرئٌات الفضائٌة و الرادارٌة . استكمل هذا بتطوٌر تمنٌات تحلٌل مكانٌة من ا

Geo-Spatial Statistics  واستحداث نظم معلومات جغرافٌةGIS  . 

االداري الجدٌد وتطوٌر تمنٌاته  –اعتماد هذا المنحى العلمً فٌه وفً الولت الذي تم  

، فمد رسمت العدٌد من الدول سٌاساتها  المستوٌات ومستلزمات النهوض واالرتماء به الى اعلى

. ففً التنمٌة  Area Based Policiesالمحلٌة ، العالجٌة و الولائٌة باعتماد سٌاسات مكانٌة 

واخرى  Dark , Gray and White regionsالٌم داكنة المثل االللٌمٌة برزت مسمٌات 

رمادٌة و الثالثة بٌضاء لتأشٌر درجة الحاجة الى الدعم السٌاسً والمادي لها .  ومع تعاظم 

ترسٌم  تماالهتمام بالبٌئة و التنوع الحٌوي حددت مناطك للحماٌة البٌئٌة باسم محمٌات طبٌعٌة و

ٌة الحضرٌة ، لسمت المناطك الحضرٌة حسب حدود احواض االنهار . وفً مجال التنم

: مناطك سكن متهرئ ، متدنً العمران ، بحاجة الى المستوى العمرانً لموجودها العمرانً 

ومن التسمٌات التً .  Envelope policyالى تحسٌن و تلن التً بحاجة الى تغلٌف خارجً 

اعف )المركب( ، اعتمدت ألغراض تخطٌطٌة : مناطك الحرمان ، مناطك الحرمان المض

مناطك المشاكل )الجرٌمة والعنف (، كما اعتمدت هذه الصٌغة لرسم سٌاسات الحد من التلوث : 
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مناطك ملوثة ، للٌلة التلوث ، ومناطك نظٌفة . بعبارة اخرى ، كان المكان وما زال نمطة البداٌة 

 اٌة وعنده النهاٌة .للتمصً و محط تنفٌذ الممترحات و السٌاسات الرسمٌة . انه )المكان( البد

بعبارة اخرى ، بعد تاللً العلوم فً المنهج والتمنٌات ، و االطار الفلسفً ، اصبحت 

موضوعاتها متداخلة ومتشابكة بشكل دفع الى استحداث وحدات ومراكز بحثٌة متخصصة بهذه 

 الموضوعات . 

لومات تمنٌات االلفٌة الثالثة من صور جوٌة ومرئٌات فضائٌة و نظم معوبتطور  

لنتائج االبحاث ذات ابعاد ومضامٌن مكانٌة جدٌدة وشٌوع استخدامها برزت استخدامات  جغرافٌة

تحلٌل شخصٌة ،  االماكن \دراسة مشاكل المكان واضحة للعٌان ، هدفها خدمة المجتمع ، مثل : 

ات رسم سٌنارٌوهتحلٌل االمكانات الكامنة فً المكان ، ،  تنمٌة المكان وتطوٌره،  المكان

التطوٌر واختٌار البدٌل االفضل ، تحدٌد المولع االنسب للخدمات المجتمعٌة ، تحدٌد مسارات 

التً ٌتولع ان تتأثر بحادث  للمناطكالنمل اثناء االزمات واالختنالات ، رسم االنطمة العازلة 

وجمٌعها معٌن )فٌضانات مثال( ، تحلٌل عاللة الجوار بٌن االحداث واالشٌاء ، والعدٌد غٌرها . 

 موضوعات ٌشترن فٌها اكثر من تخصص علمً واحد . 

وفً الوالع فان العدٌد من الموضوعات التً تدرس فً الجامعة ، والتً لها اهمٌتها  

وفً متداخلة التخصصات .  –ودورها فً تمدم البلد و مجتمعه هً موضوعات متعددة 

الحصر لنفكر بصوت مسموع عن فعلى سبٌل المثال ال الدراسات العلٌا على وجه الخصوص . 

  -: والمشتركة فً دراسةالتخصصات المعنٌة 

،  الهجرة والنزوح المسريومشاكله ، التوسع الحضري ، التغٌرات المناخٌة والتصحر ،  التربة

الزراعة ،  الصحة والبٌئة،  البطالة وسوق العمل،  التنمٌة المستدامة،  الموارد المائٌة اكلمش

، التدهور البٌئً والتنوع الجرٌمة ، تمدم المجتمع ،  النمل  والتسوٌك،  اناالسك،  والصناعة

 والمائمة طوٌلة جدا . الحٌوي ، 

 وماذا بعد ؟

بما ان البحث العلمً اداة فاعلة لتطوٌر الباحث والجامعة والمجتمع ، وهو بثالث فئات  

 -رئٌسٌة ، هً :

االبحاث الشخصٌة )ألغراض الترلٌة العلمٌة و تلبٌة نزعة ذاتٌة فً حب العلم  (1

 والتمصً( ، 

 الرسائل الجامعٌة )اولٌة وعلٌا وما بعد الدكتوراه( ،  (2

 دراسات تعاونٌة مشتركة بٌن الجامعة )فردا او مؤسسة( ومؤسسات الدولة والمجتمع .  (3

ً ٌمكن النهوض بها بمستوٌات البحث العلمً لذا ، علٌنا ان نفكر بعمك وبتجرد بالكٌفٌة الت

 لألمامال ٌفً بالغرض وال ٌحمك الكثٌر ، وان تحرٌن احدها ودفعه  بأحدهاالمختلفة ، فالنهوض 

 .  معهلد ٌحفز المستوٌات االخرى وٌسحبها 
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 االبحاث الشخصية ،

مل ، استجابة الى نشاط علمً )ندوة ، ورشة ع فً الغالبوهً االبحاث التً تكتب  

 اتمؤتمر( وبمنظور الترلٌة العلمٌة . وبغٌة عدم تركها )مزاجٌة( و كردود افعال وتلبٌة لطلب

، من الضروري ان ٌكون للمسم العلمً استراتٌجٌة علمٌة واضحة )لثالث او خمس  ةطارئ

 فً ضوء المنجز و المستجد . دورٌا سنوات( و تحدد خطة االبحاث سنوٌا وتموم 

االبتعاد عن الالموضوعٌة وٌكمله  و فاعلٌة الترلٌات العلمٌة  سٌالاتٌرتبط بهذا  

التً ٌجب ان ٌكون المولف منها حازما ، ألنها والجامعة والمجتمع ، بوالمجامالت التً تضر 

 .  فً جسم االنسان فساد علمً ٌنخر فً جسم المجتمع كما ٌفعل مرض السكري

 الرسائل الجامعية ، 

ة من الرسائل الجامعٌة بالتكرار واالستنساخ وعدم التكامل )ال تتسم نسبة غٌر للٌل 

موضوعا وال مكانا وال زمانا( ونسبة التجدٌد والحداثة فٌها للٌلة جدا . بعبارة ادق ، اتباع نهج 

شخصٌة )الشهادة االكادٌمٌة(  التملٌد و االلل جهدا لد حصر الفائدة من الكثٌر منها ألغراض

 ومكملة لها . )مرض السكري( عن الحالة المشار الٌها آنفا . وهذه حالة ناتجة فمط

لتجنب هذه الحاالت ، و وضع استراتٌج علمً للجامعة ارى استحداث عمادة للدراسات  

العلٌا تأخذ على عاتمها تحدٌد مسار االبحاث موضوعا ومنهجا وتكامال بٌن التخصصات 

ذات الصلة بموضوع الدراسة .  المتداخلة . وان ٌكون االشراف مشتركا بٌن التخصصات

 واالهم ان تكون كورسات الدراسة متداخلة التخصصات تؤهل الباحث للكتابة فً موضوعه .

 اي ان ٌكون اختٌار عنوان الدراسة وموضوعها منطلما ومحددا لنوعٌة الكورسات وطبٌعتها . 

 ولة والمجتمع . وٌفضل ان ٌكون اختٌار موضوعات البحث والدراسة بالتعاون مع مؤسسات الد

 دراسات مشتركة ،

خالل عمد التسعٌنات وبسبب ظروف الحصار ، ولتحسٌن الوضع المادي ألستاذ  

الجامعة برزت صٌغة العمل الصٌفً و العمل المشترن مع مؤسسات الدولة ، وكانت ذات فائدة 

كبٌرة جدا ، بالجانب العلمً على وجه التحدٌد . العودة الى مثل هذا التعاون بصٌغ جدٌدة 

 جبها مرحلة اعادة بناء العراق . ضرورة وطنٌة و علمٌة تستو
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