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 نقديةالثقافة ال ةجغرافي
 Cultural Geographyالمبحث الثاني من القسم االول في كتاب 

 ترجمة بتصرف
 أ.د. مضر خليل عمر

 
ا وحيوياا ومتنوعاا ، تدل على طاقته وحيويته من خالل قرارنا بجمع  جغرافية الثقافةتعد  مجاالا مثيرا

الجغرافية الثقافية ، كما تمارس حالياا ، هي اآلن أوسع نطاقاا المناطق .  المصطلح في هذه المقدمة االفتتاحية
 ةالثقاف ويجغراف، فإن  تية. كما توضح المقاالت اال بكثير من التطورات داخل فرع واحد من الجغرافيا البشرية

وبناء  ويةهالمثل تكوين  العمليات االجتماعيةأسئلة معقدة ولكنها مهمة حول بشكل روتيني في  اآلنينخرطون 
ا فهمنا للفئات الجغرافية األساسية مثل المكان .  االنتماءو المواطنةو االختالف الثقافي تتحدى هذه العمليات أيضا

ا هذ رى، كما ن جغرافية الثقافة. لكن  والبيئة العامة والخاصة والمظاهر االرضية الحضارية ه ، تربط أيضا
د ، باستكشاف كيفية تأثر هذه العمليات بالحراك المتزاي . إنها تسمح المتغيراألفكار والتخيالت بعالمنا المادي 

والتغيرات في بيئتنا االجتماعية والتقنية ، والقوى األخرى التي تعمل على تحويل المفاهيم الراسخة للعالقات 
ا في تية الثقافية ، فإن المناطق الجغراف تية. كما يكشف العديد من الفصول اال بين الطبيعة والثقافة شارك أيضا

ة حيث يتم تجاوز الحدود بين التخصصات الفرعي األفكار السياسية واالقتصادية حول الحوكمة والتراكم المرن
الل تفاعلها في الواقع ، من خ.  واالقتصادية واالجتماعية والسياسية بشكل متزايد جغرافية الثقافةالسابقة مثل 

ه بالكامل ، ودفعت التطورات األخيرة في جغرافية الثقافةفية ، تم تغيير مجال مع النظرية االجتماعية والثقا
لك ، . باإلضافة إلى ذ إلى إعادة التفكير في العديد من المفاهيم األساسية في الجغرافيا البشرية وما وراءها

ستعصي ي ة الثقافةجغرافيإن تنوع يرون   يوجد اآلن العديد من علماء االجتماع اآلخرين وكذلك الجغرافيين "
صف واألخير عدم تحديد المجال ، بل  جغرافية الثقافة. على سبيل المثال ، اختار كتيب  على التعريف السهل

ن '' ، بدون حدود يمك أسلوب فكري"لى أنها مسألة جامحة تُفهم على أفضل وجه على أنها ` عجغرافية الثقافة
، الثالث عشر والرابع  2002)أندرسون وآخرون  لةتحديدها بوضوح ، وتتميز باألسئلة الصحيحة والعاج

( ؛ اذاتتناول قضايا التوزيع )أين توجد األشياء ولم جغرافية الثقافةأن عشر(. بعبارات أكثر تقليدية ، يقترح 
ا مشابهاا مفاهيم القوةو أسئلة الممارسة،  أنظمة المعنى،  طرق الحياة ماح : الس . في هذه المجموعة ، نتبع نهجا

ا ألن التعريفات األكثر رسمية تؤدي على الفور إلى مشاكل  للمقاالت الفردية ومؤلفيها بتعريف المجال ، نظرا
. نفضل أن نفكر في المقاالت التي تشكل هذه المجموعة اإلبداعية والمحدودة بشكل غامض  اإلغالق واالستبعاد

: على  . ينعكس هذا في تأليفهم خصصاتذات نهايات مفتوحة وما بعد الت كونها من المناطق الجغرافية الثقافية
الرغم من أن المساهمين في هذا المجلد لديهم هويات تخصصية بما في ذلك األنثروبولوجيا االجتماعية وعلم 

فإنهم جميعاا ينتجون مناطق جغرافية ثقافية ، وفي هذه االجتماع والدراسات الثقافية والجغرافيا البشرية ، 
 . نظرية باإلضافة إلى تجديد االختالفات في إنطباع العملية ، يظهرون تقاربات

من  . ةلجغرافيات الثقافالمنظور النقدي ومع ذلك ، كان أحد األشياء التي شجعناها من مساهمينا هو 
 بيعةبين الثقافة والط، و الصالت بين الناس والعالم المادي، و العالقات االجتماعيةخالل االنخراط في جوانب 

ا  أسئلة أساسية لرفاهية اإلنسانلفون ، يطرح المؤ ا ألن  سياسية، ولكنها أيضا زء ال ج جغرافية الثقافة. نظرا
ا تع اول . تتن بالغة األهمية في بعض األماكن ديتجزأ من سياسات عالمنا المعاصر ، فإن هذه المجموعة حتما

مات المجتمعات التي ، كما ، على سبيل المثال ، إحدى س االختالف الثقافيعن أسئلة العديد من المقاالت 
. ولكن ، بينما يتم االحتفاء  ( ، لدينا اآلن "شغف مستهلك ومثير لإلثارة"125،  1995جادل جويل كان )

ا   بأن االختالف يصبح مسيساا عند توفير أسسباالختالف الثقافي في بعض العوالم ، يجب أن نعترف أيضا
)كما يوضح التاريخ الحديث ليوغوسالفيا السابقة ورواندا(.  يلإلبادة الجماعية وكذلك للقمع الروتيني اليوم

رة بين العالقات المتغيغالباا ما ال مفر من السياسة ، ويفكر مؤلفونا في مجموعة من القضايا السياسية ، مثل 
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ة الصالت بين الثقاف، و تدخل الدولة في الحياة الخاصة، والمخاوف بشأن المراقبة و الفضاء العام والخاص
. بالنظر إلى الطرق التي يتم بها دمج القوة في جميع أنحاء المجتمع ، فإننا نقترح  البيئةازمات ، و والطبيعة

أنه ، في التعبير النظري وفي انخراطهم في العالقات االجتماعية ومسائل رفاهية اإلنسان ، يجب أن تكون 
  . حاسمة –قبل كل شيء  -جغرافية الثقافة

في أوائل الثمانينيات حملت ميزة حرجة ملحوظة  جغرافية الثقافةعلى الرغم من أن إعادة تنشيط 
(Cosgrove 1983  ،1984  ؛Cosgrove and Jackson 1987  إال أن العالقة بين 1989؛ دانيلز ، )جغرافية الثقافة 

ا ي فقدت زخمها النقدي األصل فةجغرافية الثقا. يجادل البعض بأن  والمنظور المسيس قد أثبتت جدالا مؤخرا
. بالنسبة لآلخرين ، فإن الموضوع غير الملموس لبعض (Mitchell 2000)ويدعون إلى أجندة أكثر تسييساا 

قد قلل من أهمية الجغرافيا البشرية بشكل عام ، ال سيما عند معالجة القضايا االجتماعية العملية  جغرافية الثقافة
(Hamnett 2003  ؛Storper 2001) تشعر األصوات المتعاطفة بالقلق من أن بعض سالالت الجغرافيا االجتماعية .

؛ Jackson 2000؛ Philo 2000)والثقافية تغفل عن المناطق الجغرافية المادية التي تقوم عليها العوالم االجتماعية 

cf. Anderson and Tolia-Kelly 2004 )ف ياسات العمل الفعلي تختل، بينما ، كما يبرز العديد من المؤلفين ، فإن س
. على الرغم من (Sundberg 2005؛ Garcia-Ramon et al. 2004)بشكل ملحوظ حول العالم  نقديةالجغرافيا الفي 

ا ، إال أنه يلفت االنتباه إلى  ة العالقات بين المناطق الجغرافية الثقافيأن هذا النقاش بعيداا عن أن يكون حاسما
غرافية ج. وألن تاريخ  ة وسياسات المعرفة التي ننتجها وننشرها ونستهلكهاوالسياقات االجتماعية والسياسي

، كما نفهمه ، به إجهاد جوهري ودائم من النقد ، تسعى هذه المجموعة إلى استكشاف المفاهيم النقدية  الثقافة
" نقدي \ . في هذا الصدد ، يستخدم العنوان الفرعي للكتاب مصطلح "حرج بشكل أكبر جغرافية الثقافةفي 

 هاوشكل افةجغرافية الثقمهمة بشكل أساسي لظهور  د، تتناول "المفاهيم النقدية" تلك التي تع أوالا .  طريقتينب
د" من حيث ، يشير إلى "النق ثانياا.  ، تلك التي توفر األساس واللبنات األساسية لعملنا المعاصر في هذا المجال

الثاني أكثر إثارة للجدل ، فإن بقية هذه المقدمة تستكشف . يقدم الكتاب هذين المعنيين ، ولكن بما أن  النقد
  . إمكانية وجود وجهات نظر "نقدية" فيما يتعلق بإنتاج مناطق جغرافية ثقافية

 

 ؟ "نقديةبأي معنى المعرفة "
مشروع تطوير طرق التفكير النقدي )واالنعكاسي( حول إنتاج المعرفة له تاريخ طويل ومتنازع عليه 

ما بعد و يالنسوو التفكير الماركسيات نظر نظرية وتحالفات سياسية مختلفة ، بما في ذلك يعتمد على وجه
. بعض هذه التطورات حديثة نسبياا ، وبعضها له تاريخ يمتد على األقل إلى القرن  ما بعد البنيوي و االستعمار

ا للطبيعة المتناقضة والمتداخلة أحياناا لمجاال التاسع عشر ديد ت التفكير هذه ، ال يمكن تح. وبالتالي ، نظرا
دم . وبالتالي ، منذ بداية هذا المشروع ، أدركنا ع التسلسل الزمني البسيط أو تحديد المنطقة النظرية المنفصلة

تمركز المعرفة في العلوم اإلنسانية و "األنواع غير الواضحة" التي حددها كليفورد غيرتز على أنها سمة من 
في السنوات الفاصلة ، فتحت النسوية على وجه الخصوص وما بعد  .(Geertz 1980) سمات الفكر االجتماعي

تحدي المعرفة الذكورية والمطالبات بـ "الحقائق" البنيوية بشكل عام العلوم اإلنسانية واالجتماعية من خالل 
نثروبولوجيا في مجاالت مثل األ Rose 1993 ؛ McDowell and Sharp 1999 نظري،  في الجغرافيا  العالمية

ا في هذه العملية بكتابة يوبياق  (2-1،  1996). على سبيل المثال ، تستشهد لورا نادر  االجتماعية ، تم المضي قدما
أالسكا أوسكار كواجلي ، الذي يتذكر أن "أجداده منعوا جدته من الذهاب إلى المدرسة ، قائلين إنها ستصبح 

بية" ، المنقولة في مدارس االستيطان األصلية في أالسكا ، سوف . كانوا يخشون من أن "المعرفة الغر غبية"
. في رفض استخدام المدرسة ، كان اآلباء يقاومون االستعمار )الجديد( ويرفضون  تمحو المعرفة األصلية

. هناك شكوك مماثلة تجاه التسلسل الهرمي  االفتراضات حول تفوق التسلسالت الهرمية للمعرفة الغربية
اللمعرفة تُ    . فيد هذا الكتاب أيضا

( أكثر من أسلوب القواميس 1976يتم تقديم هذه المجموعة بروح كلمات ريموند ويليامز )
. نحن ال نحاول أن نكون شاملين من حيث التغطية أو أن نكون نهائياا أو  األرثوذكسية لـ "المفاهيم األساسية"
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' ، ' مجاالت المعاني "باالقتراض من مفهوم ويليامز لـ. بدالا من ذلك ،  قضية ةلتقديم الكلمة األخيرة في أي
أن بعض الكلمات والعبارات والمفاهيم التي نستخدمها في تواصلنا اليومي وفي عملنا نحاول إظهار كيف 

 لجغرافيةوالتي تعكس الظروف ا، مختلفة االستخدام الاألكاديمي يتم استثمارها بمعاني معقدة تتغير مع سياقات 
ا التزام ويليامز بالمناقشة والتعددية والقطع والدفع اللذين يميزان العلوم  والتاريخية المختلفة . نشارك أيضا

 . االجتماعية المعاصرة التي تعرف نفسها على أنها "نقدية"
على الرغم من أن ويليامز هو نقطة مرجعية مهمة لمناقشة المفردات الحرجة المترابطة ، إال أننا 

 : خمس كلمات مركزية. بالنسبة له ، كانت  نالحظ بعض االختالفات في مشروعنا عن مشروعهيجب أن 
 . " ، مما يشكل "نوعاا من البنية" للمشروع بأكملهالديمقراطية" و "الصناعة" و "الطبقة" و "الفن" و "الثقافة"

. بالنسبة إلى ويليامز ،  مماثلةلم نعطي األولوية ألي من مفاهيمنا ، ونتعامل مع كل منها بمصطلحات حرجة 
: مجموعة مشتركة من الكلمات والمعاني في مناقشاتنا العامة  قدم اإلطار المرجعي "سجل تحقيق في المفردات

راضات . هذا يعتمد على افت ، باللغة اإلنجليزية ، للممارسات والمؤسسات التي نجمعها على أنها ثقافة ومجتمع"
ومع ذلك  . يزية" )األدب ، المجتمع ، الثقافة( التي تبدو اليوم موضع شك كبيرحول خصوصية الهوية "اإلنجل

ا مفيداا ، وتستكشف هذه المجموعة "مجاالت المعاني" الرئيسية في  ية جغراف، يقدم مشروع ويليامز نموذجا
جغرافيا يه "ال. لذلك ، قبل أن نذهب إلى أبعد من ذلك ، نريد أن نلخص ما تعن ، ولكن مع انعكاس نقدي الثقافة

 . " ونضعها في سياق األوساط األكاديمية األنجلو أمريكيةنقديةال
 

 نقدية صنع الجغرافيا ال
على الرغم من أن السنوات القليلة الماضية قد شهدت تضمين "الجغرافيا النقدية" بشكل متزايد في 

ة ل سابق من المناطق الجغرافيقلب الجغرافيا البشرية األنجلو أمريكية ، إال أن هذا التقليد يعتمد على جي
ا مجموعة من اإللهامات األخرى ، بما في  الماركسيةالراديكالية التي ، بينما تركزت على  ، كان لديها أيضا

 . تم التعبير عن الجغرافيا الراديكالية في السبعينيات في معارضة هيمنة حماية البيئةو النسويةو األناركيةذلك 
فيا البشرية ، وفي تعاطف مع العمليات السياسية األوسع في تلك الفترة )مثل حركة العلوم المكانية في الجغرا

أشكال  من ، والحركة النسائية وغيرها 1968الحقوق المدنية األمريكية ، واالحتجاجات الطالبية العالمية لعام 
ي لديفيد هارف دينةالعدالة االجتماعية والمالسياسة الراديكالية(. في خضم كل هذا ، وبدافع من كتب مثل 

( ومجلة أنتيبود ، بدأ الجغرافيون األكاديميون في 1977) للجغرافيا الراديكالية( ، وريتشارد بييت 1973)
استكشاف كيفية رأس المال والدولة أنتجت تنمية غير  - التشكيك في طريقة عمل السلطة داخل المجتمع

ادرات . ما شاركته هذه المبلعبتها الجغرافيا في هذه العملياتاألدوار التي  متكافئة على مستويات مختلفة ، و
رافي أعطى التكوين المكاني والجغكان إحساساا قوياا بتسييس المجتمعات والحياة اليومية ، وبالتزامن مع ذلك ، 

ا نشطاا ، إن لم يكن ناشطاا ، في استجواب العمليات     الجتماعيةاللحياة االجتماعية للجغرافيا والجغرافيين دورا
 '' هو عنوان سلسلة من النقدية \ الجغرافيا البشرية الحرجة "كان أحد االستخدامات األولى لمصطلح 

( 1984كتب الجغرافيا المدرسية في الثمانينيات ، والتي تضمنت تقسيمات العمل المكانية لدورين ماسي )
(. هنا تشير كلمة "نقدية" 1985وديريك غريغوري وجون أوري للعالقات االجتماعية والهياكل المكانية ) 

. استكشف عمله الروابط بين األشكال المختلفة  إلى مدرسة "النظرية النقدية" المرتبطة بيورجن هابرماس
تحليلي( ال -وحاولت إقامة صلة بين العلم الوضعي )التجريبي .  للمعرفة والمصالح السياسية التي تخدمها

لعلوم االجتماعية ؛ وبين ا م التأويل التاريخي وتحسين فهم اإلنسان لذاته. بين عل وشرعنة البنى المختلفة للهيمنة
. في حين أنها قد تكون أقل من هذه األهداف الطموحة ، فقد ساعدت سلسلة الجغرافيا  "النقدية" وتحرر اإلنسان

جوة بين سد الفل،  إعادة ربط الجغرافيا البشرية بالعلوم اإلنسانية واالجتماعية األخرىالبشرية الحرجة في 
جدلي  . روجت ألسلوب النظرية االجتماعية والبحث التجريبي ، ومعالجة اآلثار السياسية للمعرفة الجغرافية

. كما زعم أنه يشرك القراء في مشروع  ، يعتمد على البحث األصلي ، بدالً من توليف لطيف للمواد الموجودة
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اف المبتكرة باألجندات التي تظل مركزية "للجغرافيا . تنبأت هذه األهد تطوير "جغرافيا بشرية حقيقية"
 . الحرجة" اليوم

تغيرت األسئلة واألطر الفكرية للجغرافيين بشكل ملحوظ خالل الثمانينيات والتسعينيات حيث تغير 
قيا ، في جنوب إفري الفصل العنصريفي أوروبا ، ونهاية  انهيار الشيوعية. أدى  السياق السياسي األوسع

" إلى كسر االفتراضات السابقة حول النظام الدول المارقةحديات جديدة للغرب من ما يسمى بـ "وظهور ت
تكييف نطاق متزايد من وجهات النظر  -. أُجبر الجغرافيون البشريون على تصور العالم من جديد  العالمي

ا(. Peet and Thrift 1989)النظرية في هذه العملية   إلى تشكيل جغرافيا بشرية مهمة وبالمثل ، دفعت العولمة أيضا
"معركة سياتل"(  2000)التي تجسدها عام  المقاومة الشعبية للسياسات االقتصادية والبيئية لدول الجات. أدت 

المرنة المعاصرة ، إلى تغذية البحوث النقدية ، وكذلك  أخالقيات وممارسات الشركات للرأسمالية، وتجاه 
السياسات المشحونة في الشرق ا تطلبت (. كم2000) سميث  عدم المساواة العالمية والفقر والجوعاستمرار 
عام  غزو العراق، و 2001سبتمبر / أيلول  11، واألحداث الصادمة في مركز التجارة العالمي في األوسط 

، وعالمنا المعاصر يدعو  هذه ظواهر جغرافية صارخةبالنسبة للكثيرين ، (. Gregory 2004)تحليالا  2003

(. خالل هذه الفترة ، Johnston et al.2002نظر يه المتغيرة والتحديات )الجغرافيين إلى االنخراط في هياكل
  . أصبحت الجغرافيا البشرية أكثر تسييساا من خالل صياغة أجندة نقدية على وجه التحديد

داخل األكاديمية  . السياسة الثقافية"في الوقت نفسه ، فإن الجغرافيا النقدية متورطة بشكل مكثف في "
بأن النشاط الثقافي ال يمكن فصله عن القوى االجتماعية والسياسية واالقتصادية واسع النطاق هناك اعتراف 

(. من الواضح أن إنتاج المعرفة )بما في ذلك 2000)راجع ميتشل  ؛ أن "الثقافة" هي نفسها موقع صراع
لديها  ، مادية والفكريةبما في ذلك( يتضمن الوصول إلى الموارد ال -الممارسات األكاديمية مثل إنشاء الكتب 

التسلسل الهرمي واالتفاقيات الخاصة بها ، ومراكز التميز والمواقع المهمشة ، والتي غالباا ما يتم تحديدها من 
جغرافية على الرغم من بعض المخاوف من أن  .(Sibley 1995) حيث االستبعاد العنصري والجنساني والطبقي

ناك الكثير ، ه المواطنة العالميةو اإلقصاءو عدم المساواةالرئيسية مثل المعاصرة قد تغفل عن القضايا  الثقافة
االعتراف  إن.  مما يمكن قوله عن االعتراف االنعكاسي للجغرافيا بالسياسات الثقافية للحياة اليومية والعمل

ى يز علبكيفية بناء المجموعات االجتماعية والتفاوض حول عوالم حياتها قد أدى إلى مزيد من عدم الترك
. بدوره ،  واستلزم طرقاا جديدة للتعامل مع السياسة والنقد (Rose 1993) النظرات الجغرافية التقليدية الذكورية

 . جغرافية الثقافةأثر هذا بشكل أكبر على تطور 
مية من خالل ألكادياداث العالمية والسياسة الثقافية على مستوى أكثر ضيقاا ، يتضح الترابط بين األح

  (IBG)   أثار االندماج المقترح لمعهد الجغرافيين البريطانيين   . األخير داخل الجغرافيا البريطانيةالجدل 
التي ينظر إليها العديد من األكاديميين  - (RGS) الذي يقع مقره في الجامعة ، مع الجمعية الجغرافية الملكية

على نطاق أوسع أسئلة حول  - (Driver 2001) ا تزال ملوثة بصالتها باإلمبرياليةمعلى أنها هيئة محافظة 
 – RGS حول إحدى الشركات الراعية لشركة 1995. اندلع نقاش حاد في عام  سياسة المعرفة الجغرافية

IBG  انضمت شركة النفط متعددة الجنسيات شل إلى المندمجة حديثاا .RGS  من أجل تعزيز الوعي البيئي 
، اجتذبت الشركة  1995. في عام  نتباه عن السجل البيئي للشركةرأى منتقدوها استراتيجية لصرف اال. 

انتقادات دولية شديدة للتأثيرات البيئية الضارة الستخراج النفط على دلتا أوغوني في جنوب نيجيريا ، وتواطؤها 
. على وجه الخصوص ، اتُهمت شركة شل بالتواطؤ في االعتقال  المزعوم في اضطهاد المقاومة المحلية

ويو ، كاتب أوغوني رائد وناشط بيئي )واتس -لكين سارا 1995فاجئ والمحاكمة واإلعدام في نوفمبر الم
(. على الرغم من أن شركة شل نفت االتهامات ، إال أنه بالنسبة لألكاديميين الملتزمين بتسليط 2001،  1997

 ةتهم المهنية كانت غير مقبولفإن رعاية شركة شل لمنظمالضوء على األضرار البيئية وكشف أعمال القوة ، 
(. بطبيعة الحال ، فإن االنتماءات المؤسسية للجغرافيين قليلة األهمية 1999استقال الكثير )جيلبرت وآخرون ـ 

ولكن بالنسبة للعديد من األكاديميين ، بلورت "مناقشة شل" أخالقيات إنتاج وسط األحداث العالمية األوسع ، 
  . ماتها ، ودفعت أيًضا إلى التحول نحو جغرافيا نقديةالمعرفة األكاديمية واستخدا
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ا في تحديد الهدف المركزي للمشروع المتمثل في استجواب العالم  ساعدت مثل هذه النزاعات أيضا
: جغرافيا بشرية حرجة حقاا ]تكشف[  (8،  1996. كما كتب تريفور بارنز وديريك جريجوري ) االجتماعي

ا مف عد روغاا منه ... كيف أن العوالم التي نعيش فيها هي نتاج عمليات تعمل على نطاقات الحياة اليومية أمرا
: وبالتالي ال يوجد شيء حتمي حول ]العالم أو عملياته[ التي  زمنية مختلفة يمكن أن تكون نتائجها مختلفة

 . تعمل على نطاقات جغرافية مختلفة والتي تربط حياتنا بحياة عدد ال يحصى من اآلخرين
 على الرغم من أن -لتالي فإن تطوير النظريات النقدية هو أحد االهتمامات الرئيسية لهذا المجال وبا

ا انعكاسية حول مكانتنا وأساليبنا التربوية  ، ونظرة أكثر عالمية في عملنا (Castree 2000) هذا يتطلب أيضا
. (Painter 2000)  ، ا تفبالنسبة للبعض ل ربط اعالت عملية أكثر مع العالم من خالتستلزم الجغرافيا النقدية أيضا

األفكار والممارسات ، ومن خالل مواجهة "ممارسة السلطة على مجموعة من المقاييس ، وخارج األوساط 
ا 257،  1998)كاتز  األكاديمية" (. إنه يشمل معارضة عالقات القوة غير المتكافئة والقمعية والتزاما

إنه يعزز عالقات أوثق بين النظرية والممارسة ، ومتابعة الروابط .  ية أكبربالسياسات التحويلية وعدالة اجتماع
في هذا السياق ، تتبع   (Painter 2000 ؛   Desbiens and Smith 1999) بين السياسة داخل األكاديمية وخارجها

موعات المحليين ومجالجغرافيا النقدية أجندة سياسية وأكاديمية ، وتشجع المشاركة والتواصل بين النشطاء 
( ، التي تعكس 1998بالنسبة إلى سيندي كاتز ) .(Desbiens and Smith 1999) الحمالت وكذلك من األكاديميين
نتج ت" جغرافيا معارضةللجغرافيين الناقدين ، كانت هذه المبادرة حول " 1997المؤتمر الدولي االفتتاحي لعام 

كبر من العدالة االجتماعية والمساواة وتقرير المصير على جميع نظرية وممارسة تتخطى الحدود لتحقيق قدر أ
 .المستويات

. (Garcia-Ramon et al. 2004)يستمر النقاش المثمر حول معاني ومدى والغرض من الجغرافيا النقدية 
اد فرسواء كان األ -نأمل أن تتيح الطبيعة الفضفاضة والشاملة للجغرافيا النقدية مساحة لكل هذه المخاوف 

 شاطية ، أو االنخراط في النويستجوبون العالم االجتماعي نظرياا ، أو يركزون على الممارسة األكاديمية والترب
. بالتأكيد ، كما نكتب ، أصبحت "الجغرافيا النقدية" تسمية واعية للذات تدل على االلتزام ببعض أو كل هذه 

 العناصر.

  الجغرافيا الحرجة نقد
. تشير التسمية "النقدية" في  التطورات منعشة ومثمرة ، هناك بالطبع مشاكل محتملةبينما نجد هذه 

العمل األكاديمي )بما في ذلك هذا الكتاب( إلى أن الجغرافيين اآلخرين ، في الماضي أو الحاضر ، يتعاملون 
. يشير  النقدية"وهذه الغطرسة المحتملة تتعارض مع الروح المتحركة لـ "الجغرافيا  -مع عملهم دون نقد 

. يتطلب خطر اإلفراط في  استخدامنا للجغرافيا )الجمع( إلى اعترافنا بالعديد من الطرق التي تجعلنا نقدياا
أصبحت . في الوقت نفسه ،  امتياز أي منظور داخل "الجغرافيا الحرجة" انعكاسية في استخدام المصطلح

. تم وضع  يفية الرئيسية في الجغرافيا البشرية المعاصرة"الجغرافيا الحرجة" بسرعة واحدة من العالمات التعر
 " ، مما يهدد بإضفاء الطابعالجغرافيا النقديةالمقاالت األكاديمية والكتب والمنشورات الجامعية ضمن أطر "

 . لها ضمن الهياكل األكاديمية القائمة ، وبالتالي ، تهدد بتقليل نقدها االمؤسسي عليها ووضع معايير
د التهديدات ذات الصلة بأغراض الجغرافيا الحرجة في ظهور مدرسة محددة بدقة للجغرافيا يتمثل أح

 "Berkeley" و "Los Angeles" و "Vidalienne". تقوم "مدرسة شيكاغو" في علم االجتماع ، أو مدارس  الحرجة
ية وطنية جية أو لغوفي الجغرافيا البشرية ، ببناء نسخ مميزة من تخصصاتهم تتميز بتقاليد نظرية أو منه

ا ما يتم إعادة إنتاج هذه المساحات الفكرية والتحكم فيها والدفاع عنها محددة  . من الحتمي أن يصطف . كثيرا
المفكرون األفراد أنفسهم مع المجموعات ويسعون إلى تطوير وتعزيز مناهج معينة بشكل جماعي ضمن تقاليد 

مع  -األحيان ، فإن التصنيفات العرضية لـ "مدارس" معينة . ولكن في كثير من  المعرفة المحددة ذاتياا
افتراضات الجهد الجماعي التوافقي من قبل مجتمع من العلماء ، والفكر اإلبداعي المنبثق عن مؤسسات معينة 

ا في يؤدي إلى العنف ضد الواقع -، وامتياز مثل هذه المعرفة المتعلقة بالمكان   . تلعب الصدفة المطلقة دورا
ن عمل العديد من األفراد ، وقد تخفي األرضية المشتركة المتضمنة في مصطلح "المدرسة" اختالفات مكا
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تعاون كل من روبرت بارك وإرنست بورغيس واختلفا في تفسيراتهما لشيكاغو في عشرينيات القرن  . كبيرة
ورات االجتماعية الماضي ، على سبيل المثال ؛ في غضون ذلك ، لم تجد "مدرسة شيكاغو" مساحة للمنظ

ا (. لذلك ، 1995هاوس وكلية إدارة الخدمات االجتماعية بجامعة شيكاغو )سيبلي -والمكانية لنساء هال نادرا
 . ما يحدث إنتاج المعرفة والتطور الفكري بطرق تقترحها الحسابات التاريخية المثالية

 تثناءات حتمية ، وتناقضاتمع اس -معظم التواريخ الفكرية أكثر عشوائية ، وخصوصية ، ومساومة 
يجب أن نكون حذرين من فكرة وجود مدرسة منفصلة "للجغرافيا النقدية" ،   . ، وبدايات خاطئة ، ونزاع

ولكن بدالا من ذلك ، ننظر إلى المساهمات المحتملة التي قد يقدمها منظور جغرافي نقدي في المجاالت الراسخة 
ذلك ، كان أحد الجوانب المشجعة للجغرافيا الحرجة هو التدفق المفتوح على النقيض من  . جغرافية الثقافةمثل 

. قبل كل شيء ، سهلت االتصاالت اإللكترونية الشبكات السائبة والسلسة والتفاعالت والوصالت  للمعلومات
 على الرغم من أن هذه التقنيات لم تتحقق forum-geog-www.critنظر ، على سبيل المثال ، . ي  االفتراضية

بالكامل بعد ، إال أنها توفر القدرة على تكوين المعرفة بطرق جديدة ، تنتشر عبر أقسام الطبقة والجنس و 
. من المؤكد أنها تقوض الميل إلى "مدارس" المعرفة لتكون  "العرق" وغيرها من عالمات الحالة واالختالف

الندماج افيا النقدية قد يقاوم بشكل أفضل ا. كما يعدون بأن التطور المستقبلي للجغر مقصورة على مواقع معينة
 . في الهياكل األكاديمية األرثوذكسية

يزال هناك الكثير مما يجب فعله من أجل خلق مساحة يمكن الوصول إليها  ما بعد أن قلنا كل هذا ،
قوضه ال يأي ادعاء بوجود جغرافيا دولية حرجة ال يز.  حقاا للتفكير النقدي والنقاش في الجغرافيا وخارجها

. وهذا واضح ، على سبيل المثال ، في الوصول  عدم المساواة في الثروة العالمية بين وداخل الشمال والجنوب
إلى معدات االتصاالت اإللكترونية ؛ في الوقت والمكان والموارد الممنوحة لألكاديميين من سياقات مختلفة ؛ 

اء ضور المؤتمرات غير االفتراضية المنتشرة في جميع أنحأو في القدرة غير المتكافئة للجغرافيين المهمين لح
 Agnew). على الرغم من أن الجغرافيا النقدية تبذل بعض الجهود لالنخراط في التقاليد اللغوية المختلفة  العالم

et al.200  ؛Desbiens 2002  ؛Ramirez et al.200 ) ،ساحقة يةفإن لغة الجغرافيا البشرية هي اللغة اإلنجليزية بأغلب 
(Nieva 2001-Gutiérez and López) .أولئك الذين ال يجيدون هذه اللغة  هذا يفرض المزيد من الصعوبات .

 Samers and؛ Minca 2000؛ Garcia-Ramon 2003)راجع محرومون ، ويضطرون باستمرار إلى ترجمة المواد 

Sidaway 2000) واألحكام المسبقة التي لم يتم فحصها والتي . كما يتعين عليهم التعامل مع بعض االفتراضات
  . تشكل المناقشات األنجلو أمريكية

في الوقت نفسه ، فإن الفشل في التعامل مع اآلداب غير اإلنجليزية يضع الجغرافيا الناطقة باإلنجليزية 
ما حددناه ل. تم تطوير العناصر الرئيسية  في وضع غير مؤات مماثل فيما يتعلق بالعمل في اللغات األخرى

على أنه "جغرافيا نقدية" قبل ذلك بكثير من قبل المجموعة الدولية للجغرافيين الراديكاليين المرتبطين بالمجلة 
(. على الرغم من أن هذه المبادرة انتشرت إلى إيطاليا وخارجها ، إال 1976الفرنسية هيرودوت )الكوست 

 Hepple ؛ Claval 2000 ؛ Atkinson 2000 راجع.  ا هذه السوابقأن القليل من الجغرافيين باللغة اإلنجليزية الحظو

تلقى التفكير النقدي وثيق الصلة بالجغرافيا ولكنه تطور في تقاليد اللغة غير اإلنجليزية )مثل تقاليد هنري   2000
ا دقيقاا داخل العالم الناطق باللغة اإلنجليزية فقط عند ترجم  لى اإلنجليزيةته إلوفيفر أو أنطونيو جرامشي( اهتماما

. يحتاج الجغرافيون األنجلو أميركيون إلى الحفاظ على رؤية المناطق الجغرافية المتعددة خارج العالم الناطق 
 . باإلنجليزية ، وتجنب الدعوة إلى رؤى مألوفة منذ فترة طويلة في اللغات األخرى

 

 ة نقديةثقاف ةنحو جغرافي
.  ةثقافجغرافية اللقد حددنا تطور الجغرافيا النقدية من أجل وضع سياق للروح النقدية لبعض مناطق 

الطرق التي يتم بها بناء المعاني والتفاهمات االجتماعية ، والتنازع عليها الثقافة في ة تكمن إثارة جغرافي
المكان حول مفاهيم متقاطعة للثقافة ووالتفاوض بشأنها ، وفي استكشاف الطرق المتنوعة التي تندمج وتنقسم 

ا جديداا على طرق  والفضاء . إنه يكمن في الحجج النظرية الصعبة التي تسود هذا المجال والتي تلقي ضوءا

http://www.crit-geog-forum/
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ا لالهتمام وذو صلة التفكير الجغرافي الراسخة . لكن األمر أكثر بكثير من  . هذا وحده يجعله مجاالا مثيرا
ا واسع ا جغرافية الثقافةتخيالت )كما يزعم بعض النقاد(. تجذب دراسة الخطابات والنصوص وال لنطاق اهتماما

كيفية تفاعل المجموعات االجتماعية مع ستكشف ت.  ألنها طريقة لربط األفكار والتخيالت بالعالم المادي
ف كش. تحقيقا لهذه الغايات ، تست ، وكيف يبني الناس أماكنهم ومساحاتهم ويفهمونها مظاهرها االرضية 

الممارسات اإلبداعية والطرق التي يسن بها الناس الهوية واالنتماء المناطق الجغرافية الثقافية بشكل متزايد 
وألن  . من المساحات العادية والمعتادة إلى االحتفالية والمذهلة -والمتعة واالختالف في جميع أنحاء المجتمع 

االجتماعية أو االقتصادية أو السياسية ، فإن دراساتنا "الثقافة" ال يمكن احتوائها أو فصلها عن الجوانب 
اآلن على مجموعة مبهجة من المصادر والتقاليد ، بدءاا  جغرافية الثقافةتعتمد .  تعبر أيًضا عن الحدود الفكرية

ذه ال تحل . ه من النظرية االجتماعية عبر الفلسفات القارية إلى مناهج التحليل النفسي ، على سبيل المثال
في  . ولكنها تكمل وتوسع إمكاناتها التحليلية بطرق جديدة ومثيرةمحل األنماط الجغرافية التقليدية للتحليل ، 
المحلية  -مثل العقل والجسد ، والعالمية  -يتحدى الثنائيات التقليدية المقابل ، يمكن للتحليل الذي نتج عنه أن 

 . التي تشكل المعرفة التقليدية -خرى األ -الطبيعة ، والذات  -، والثقافة 
هذه الطريقة المرنة والدقيقة للرؤية والتفكير دراسة التكوينات الثقافية ، تتيح استجابة لعالم متغير 

. وألننا نقبل أن منظورنا وتحليالتنا مضمنة في  الجديدة التي تظهر وتتطور مع تحول عوالمنا االجتماعية
ا هياكل القوة التي تشبع هذه العوالم جغرافية الثقافةللها ، يجب أن تتناول العوالم التي نح  . أيضا

، وال نرسم معالمها بشكل  جغرافية الثقافة. نحن ال نحدد  يحاول هذا الكتاب اتباع هذه اإلرشادات
أوجه  على رؤية. لسهولة التنظيم ، قمنا بتجميع المجموعة في ثالثة أقسام موضوعية لمساعدة القراء  نهائي

ا بين الموضوعات المتشابهة  قافةجغرافية الث. يغطي كل قسم مناطق مهمة من  التآزر والصالت األكثر وضوحا
ا بنفس القدر أن هناك تداخالا بين بعض المقاالت . يتم تجاوز الحدود وعدم  ، ولكن يجب أن يكون واضحا

وبالمثل ،  . اتنا التعسفية على أنها ثابتة أو إلزاميةوضوحها ، وال ينبغي للقراء بالتأكيد أن يفسروا انقسام
فضائل تعدد التخصصات من خالل مجموعتنا الواسعة من المؤلفين من موضوعات تشمل تتضح 

إنهم  . األنثروبولوجيا والدراسات الثقافية وعلم االجتماع باإلضافة إلى فروع مختلفة من الجغرافيا البشرية
من النظريات واآلداب الستكشاف كيفية اندماجها حول المفاهيم األساسية يعتمدون على مجموعة واسعة 

ا بربط النظريات واألفكار الفكرية  للجغرافيات الثقافية ا نقدياا ، واهتماما ا منظورا . يشارك المؤلفون أيضا
لمعاصرة ا . باإلضافة إلى تغطية المناقشات بسياقاتهم االجتماعية والسياسية وممارسات المجتمعات واألفراد

ا في هذه المناقشات جغرافية الثقافةفي  متغيرة . يتم تناول العالقات المعقدة وال ، تساهم العديد من المقاالت أيضا
؛ تتعلق التعددية والتهجين  Tsouvalisو  Bingham’sو  Eden’sو  Hinchliffe للمجتمع والطبيعة والتقنيات في فصول

ا في الهويات المعاصرة بفصول مارتن و بونيت وفورتيير وكاثرين ميتشل ؛ بينما ، في أماكن أخرى ، يتم أيضا
ا ، هذه المق تناول مسائل التجسيد ، والعالم األكثر من البشر واالستهالك وممارسات البحث والعرق االت . أخيرا

ا انعكاسية ، وتعترف بأخالقيات عملية البحث والطبيعة الموضوعة للمنظور الذي تنتجه  . هي أيضا
 

 االستنتاجات
نقدية ، ويوفر مشاركة جادة مع بعض المصطلحات والمناقشات الة ثقافال ةنأمل أن ينصف كتاب جغرافي

. نأمل أن يتابع القراء المراجع لمتابعة عملهم متعدد التخصصات ، ومواصلة  الرئيسية في هذا المجال الناشئ
اقشات أوسع من. بصرف النظر عن موقفنا ما بعد االنضباط ، نريد أن يدخل الكتاب في  عملية تفكيك المعرفة

 الثقافة -ة الطبيعحول ما يشكل الجغرافيا البشرية ، مع ارتباط الثقافة بالمجاالت األخرى في النقاشات حول 
هذه المناقشات على أنها  ينبغي النظر إلى(. Cook et al. 2000) االقتصادية -السياسة و االقتصاد -الثقافة ، 

يتطلب هذا  . استجابات للقضايا العالمية الناشئة والطريقة التي يتطور بها العالم في القرن الحادي والعشرين
السياق العالمي تطوير مناطق جغرافية ثقافية أكثر أهمية ؛ نحن على ثقة من أن القراء سوف يتفاعلون بشكل 

حقيقا لهذه . ت نها لتطوير هذا الجيل الجديد من المناطق الجغرافية الثقافيةويستخدمو تيةنقدي مع المقاالت اال
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. نأمل أن تجعلك تفكر بشكل نقدي في  الغاية ، تهدف هذه المجموعة إلى فتح المزيد من النقاش والمحادثة
 . ةالثقاف ةجغرافي
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