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 مقدمة

ال األشكتبرز  المظاهر االرضيةففي .  بناء اجتماعي تمثيلي هي حقيقة مادية و المظاهر االرضية

كـ  ةالمظاهر االرضيتمثيل في  بما في ذلك األيديولوجية الخاصة - االجتماعيةللممارسات المادية والجوهرية 

كشكل وتمثيل  - المظاهر االرضيةفان  ، بالتاليبشكل متبادل ومتكرر.  -  شاهد بالعين المجردة"منظر" م

 ت. هذه النضاالت ليس على المكان بين المجاميع االجتماعية لخالف والصراعلقع اموفي الواقع هي  -ومعنى 

 مما يجعلها تبدو حتمية وعادية وحتى ولكنها تنطوي أيًضا على محاوالت للتجنيس المظاهر االرضيةفي  فقط

تم وسيط ي كملف مرانيةعال ظاهرلما الن تكون يسمح ،المعنى هذا ب.  الثبات الوجود تجسيدها من الضروري

فيه  ققتتح، فضال عن الفضاء الذي  اتهامستنسخ واالجتماعية والفكرية من خالله التفاوض على الهويات 

 . مطالب بها والمتنازع عليهاال عيشالوالسلطة األخالقية ألشخاص معينين وأنماط  شرعيةال

 درست دائًماداللة على التجريبية في كثير من األحيان ، ولكن ليس  مصطلح له ،  األخالق ةجغرافي

ا بط بهالعمل المرتيتمثل .  األنماط الزمنية والعالقات االجتماعيةب جوانب األخالق بالمكان والكيفية ارتباط 

السلوك البدني حسب  حول أشخاص وأشياء وأنماط معينة من فحص األحكام أو االفتراضات األخالقية في

 المظاهر االرضيةيتعلق بمساحات وأماكن معينة و ، فيما هخارج أوالمكان أو غير المناسب في ، االقتضاء 

الموضوع  . والسلوكيات لقيم التي ترتكز عليها األخالقا ةدستور جغرافي ؤكد على الخصوصية المكانية وت، و

مفاهيم المن  نتعامل مع مجموعة متنوعة من المحتمل أن تكون متضاربة الرئيسي لجغرافيات األخالق هو كيف

 . مكان عالمياال شارك بها فيتالكيفية التي يجب أن  و

كيف  مجال االهتمامات المعيارية الهامة التي تركز على على أنها هااألخالق عادة ما يتم تصور

 مالمعتقدات واألفعال والسلوكيات التي تعكس وتدع . وبالتالي ، فإن األخالق تشير إلى "يجب" أن يكون العالم

 ة. أخالقي وجيد  ، صحيح  غير مناسباو  \مناسب و غير عادل ،او  \ل وتصورات الناس لما هو عاد

النظرية ، عن  عن األخالق المتصورة ةعالميًا( متميزً  الممارسات والمعتقدات شائعة )وإن لم تكن كذلك

 تسود كل مجاالت الحياة البشرية وهي عميقة القضايا األخالقيةأن . على الرغم من  األخالقية أو المعيارية

إلى أي مدى ننخرط فيها بشكل ولكن والممارسات ،  في التفاعالت االجتماعية اليومية والخطابات ، ةمنغمس

 ةألي من هذه يمكن أن تكون أكثر قوة . في الواقع ، كثير نادرا ما يتم االعتراف بالتقييم األخالقيف؟  روتيني

اتية إلى إصدار األحكام األخالقية تميل قشرة الموضوعية واألدلة الذ، والمحتوى األخالقي  هانقصة يظاهر

 .  يةمرئالغير  األساسية

 ة ووالقيم األخالقي المظاهر االرضيةالعالقة المتبادلة بين  المظاهر االرضية اخالقية  يتناول مفهوم
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 الشكل، من حيث على حد سواء واثرها المادية  المظاهر االرضية. يتعلق األمر برمزية المجتمعية  األحكام

و "طبيعي / غير طبيعي"  ، ""صح / خطأ" ، "جيد / سيئ" ، "مناسب / غير مناسب مفاهيممن  هتعكسما و

س بعض الحدود تجنفيها يتم  . كما أنه يتعلق بالطرق التي الممارسات واألشياءو فيما يتعلق بأشخاص معينين ،

ذات  اتيعيلها والتوقفي التفاعل بين أشكالها الشعورية المادية وتمث  المظاهر االرضية وعبر ،، األخالقية في 

 . الصلة

 

 المظاهر االرضية يةأخالق ةجغرافي

.  قرنذروتها في مطلع الالتي وصلت لقضايا األخالقية لمساهمة الجغرافيين في التوضيح الصريح 

يتم االضطالع بها والتي يمكن تعريفها على نطاق واسع  التي  ربط األخالق بالمكان في صميم األعمالكان 

اهيم فحص "السماكة السياقية للمف . أن الجغرافيين لديهم دور رئيسي يلعبون فيه جغرافية' "أخالقيةبأنها 

بين  مايكل والزرالفيلسوف السياسي مييز ت  . " الظروف الخاصة )المحلية( لإلنسان المتمايز األخالقية في

ق مع ألخالالستكشاف التكوين المشترك ل افيجغرالفرصة لرابط  ق "السميكة" و "الرفيعة" ، أتا األخال

 : فهولكن القليل من استكش أشار الفالسفة إلى هذا،  معينةهر ارضية امظمساحات وأماكن و

الفالسفة بعبارة  ا. غالبًا ما يصفه أعتقد أن هذه الثنائية هي سمة داخلية لكل أخالق

 الظروف ذه أو تلكمجموعة من المبادئ العالمية تتكيف )بشكل كثيف( مع ه )رفيعة(

 من البداية ، متكاملة ثقافيًا ، ورنانة كاملة ، و . ]ومع ذلك[ األخالق غليظة التاريخية

 خالقيةأ حولتإنها تكشف عن نفسها بشكل ضئيل فقط في المناسبات الخاصة ، عندما ت

 .  اللغة إلى أغراض محددة

 مصطلح ألول مرة في وقت متأخرالتم استخدام  ، اجديد ليس األخالق ةجغرافيعلى الرغم من أن موضوع 

االفتراضات المتعلقة و من قبل فيليكس درايفر لإلشارة إلى األعمال األخالقية من ثمانينيات القرن الماضي

في القرن التاسع عشر. منذ ذلك الحين ، أوضحت العديد من االجتماعية بالسلوك البشري وعالقته بالبيئة 

المجتمع والطبيعة التي تكمن في قلب تخصص علم الجغرافيا لها ، ن اإلنسان والبيئة أن العالقات بي األعمال

حث الجغرافيا و إعادة صياغة المفاهيم:  ، في كلمات جديدة ، عوالم جديدة . لهذا أسس أخالقية أساسية

 : علىللعمل الجغرافيين واالجتماعية والثقافية 

خالل االفتراضات األخالقية المختلفة والحجج الداعمة  من تحديد جغرافية األخالق اليومية المعطاة

 عمل حول "جيد" و "سيئ" / "صحيح" و "خطأ" / "عادل" و،  التي تقوم بها شعوب معينة في أماكن معينة

في أن هذه االفتراضات والحجج من الشك  . يمكن أن يكون هناك القليل غير عادل" / "جدير" و "ال يستحق""

من الواضح أيًضا  : وهو ، وشارع إلى التالي اخرمن أمة إلى أخرى ومن مجتمع إلى  إلى حد كبير تختلف

تماعية الطبقة االج طرق مع االختالفات بين الناس واألماكن من حيثمن ال أن خطوط التباين تتداخل في كثير

 . ()على سبيل المثال ال الحصر السياسينتماء اال والوضع العرقي والمعتقد الديني و

تتجلى في العديد من المفاهيم الجغرافية النها   أن القضايا األخالقية ال مفر منهاالواقع ، يبدو في 

فيلو أن "االفتراضات والحجج األخالقية غالبًا ما تكون مدمجة في  الحظ على سبيل المثال ،  . الرئيسية

ى يس إلى العديد من األخالقيات عل،  ويشير ماتل المظاهر االرضيةتفكير حول الفضاء ، المكان ، البيئة ، ال

والمكان والطبيعة واألرض وما إلى ذلك  ،  المكان والزمان:  ها أمًرا مفروًغا منهعدأنها فوائض غالبًا ما يتم 
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 "الطرق الدقيقة التي يضعها البشر ألنفسهم واآلخرين مع إعادة النظر في مفاهيم األرض والبيئة والطبيعة

ما أشار ك من زاوية مختلفة ، ولكن ذات صلة ، مثل المعلقين . آت راضات األخالقيةمليئة بالمعيارية واالفت

 القيم األخالقية ال تختلف فقط ر سميث ،اشا. كما  لواقع الجغرافيلطابع ك التمايز األخالقيجريجوري إلى 

ة لكنها ليست ثابت،  اتعالم من االختالف المجموعات ، وبالتالي من مكان إلى آخر ، كجزء من بين األفراد و

  . لذلك يمكن أيًضا أن تتغير بمرور الوقت ، و

لطريقة ايلفت االنتباه بشكل خاص إلى  المظاهر االرضيةبشكل عام ، و  األخالق ةجغرافيالعمل على 

 الون معهوكيف يتفاع اكيف يرونه التي تتبعها األخالق في العالقات األساسية التي تربط الناس باألرض ؛

 عينتمكين سلوك ماو  \ لحظر و المظاهر االرضية تستخدملآلخرين بالتفاعل معها ، أي كيف  يسمحونوكيف 

ط أبرزت ، ال سيما فيما يتعلق بالتخطيالتي  . كما تم تحميل االستخدام األخالقي لمصطلح استخدام األراضي

ا فضل" لألرض ، وكذلك فيماالستخدام "األ "الحق" أوبتأسست على األخالق المعيارية فيما يتعلق  التيو

اس في األحكام المتعلقة بسلوك النو ألرض التي تعكس بالضرورة وتنتج األخالقل يتعلق باالستخدام العملي

تعكس  األرض ، والصيغ المتنافسة للسلوك المناسب "المفاهيم المتعلقة "باستخدام" و "إساءة استخدام.  البيئة

مظاهر تي . عندما تأ معينة ارضية ظاهرم والمجتمع ، ولها تأثير في تشكيلاالفتراضات األخالقية حول البيئة 

شطة أنيتم إعطاء الشرعية للمجموعات أو  ترتبط بقيم أخالقية معينة ، على وجه الخصوص معينة ارضية

تقويضها )أي وصفت بأنها غير أخالقية( ، والتي بدورها تؤثر على  حق بينما يتم إعطاء اآلخرينمعينة 

موافقة ال األخالقية كتجسيد لـ المظاهر االرضيةركزوا على  . مؤلفون آخرون المظاهر االرضيةص تلك خصائ

  . األخالقية أو اإلدانة لممارسات معينة

السلوكيات المختلفة أو السلوكيات في المشهد  فقط من خالل جغرافية االخالقال يتم التعبير عن 

. أصبحت مصطلحات مثل المبتذلة والفوضى والغريبة ،  االرضيةالمظاهر ظهرت مفردات التي ا األخالقي

 عمليات التعدي أو كسر قوانين وصفالى على سبيل المثال ال الحصر ، جزًءا من لغة جغرافية تسعى 

 لهاوبالتالي تتعلق بتحديد الحدود التي في مقاب المظاهر االرضية. أي عمل أخالقي في الجغرافيا و تصرفاتال

. على أساس هذه الخلفية ، هناك  مكان وزمان محددينفي  دائم على األحداث / السلوك وأيهايمكن الحكم 

ها يمكنو مواقع الفكر الجغرافي التي تتعامل معهافي أربعة مواقع يمكن تمييزها ، لكنها مترابطة ، ومحدودة 

 . األخالقية المظاهر االرضيةتحديد  من 

 

 الجغرافيا البشرية كطريقة عمل المظاهر االرضيةاخالقيات 

 السلوك في المكان

إصدار األحكام األخالقية للناس  عليهايتم المرحلة التي  المظاهر االرضيةفي هذا النهج ، تشكل 

راحة ص أو األدوار والهويات المناسبة دائًما والممارسات ؛ التقييم األخالقي لألنماط المقبولة للسلوك الجسدي

، فإن مجموعات معينة من األفراد والجماعات . وبالتالي  معينة من األراضي ظاهريتعلق بمأو ضمنا فيما 

ن ع و خارًجا تماًما اطبيعي ظهرام عدها، يمكن  افي مكانه والسلوكيات التي يُفترض أنها تنتمي إلى ، أو

 .في مكان آخرالمألوف 

ط بناء "شخصية" األماكن ، أو باألحرى يرب . هو دافيد ماتليس هو أحد الدعاة الرئيسيين لهذا النهج

عات مجمو ةهيما،  المفاهيم المتنازع عليهاالى سلوك مجموعات معينة و كيف يجب أن تكون شخصياتهم ، إلى
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تتواطأ يوضح كيف  . تتماشى مع تلك الشخصية أم الالتي حتى األصوات  األدوار والهويات والسلوكيات ، و

افتراضات حول أنماط مع  الهويات الوطنية والطبقية ، وكذلك المتحالفةفي تشكيل  معينة مظاهر ارضية

يًضا . كانت هناك أ مساحات معينةل اآلثار المترتبة على من يمكنه رفع دعوى ثقافية السلوك المقبولة ، مع

الحيوانات ، مثل تلك التي ال تغطي بعض األخالق التي تجعل بعض  ةجغرافيبهذه األفكار  محاوالت لربط

مهمة  المظاهر االرضيةأن ، وإظهار  ىاآلخر وليس المظاهر االرضيةممارسات الصيد مقبولة في بعض 

 كما يتردد صدى نهج ماتلس في المناقشات حول الكيفية . وأينمعين في تحديد من يمكنه فعل ماذا وبأسلوب 

 األمة و في أخالقيات ةلمعينة ، على سبيل المثال ، متأص مظاهر ارضيةتضفي الموسيقى شرعية على التي 

 .  المواطنة

كيف  ، والتي توضح جغرافيات االستبعاد والتعدي مثل هذا العمل يرتبط ارتباًطا وثيقًا بالبحث عن

دث . يمكن أن تح عند التعدي امرئي ماذا أو من "في" أو "في غير مكانه" قد يصبح فقط ترتبط حدود قبول

عن غير قصد ، ولكن لديهم إمكانات جذرية في  األخالقي عن قصد والممارسات والهويات العابرة للنظام 

 االفتراضات المسلمة الكامنة وراء من وماذامن  ل النظام الحالي والنظام الخاص بهيمكن أن تجرد وتعط ذلك

ا م وبالتالي ، فإن عمليات الحلفاء لتشكيل الذات غالبًا . يتم تضمينه واستبعاده في استخدام المساحة اليومية

 إلى مساحات خاصة )غالبًا هامشية( ، وبالتالي متنازع عليها بشدة كمحاوالت لتحديد هويات هامشية تكون

 هو إخفاء والجهاز الذي الحظه العديد من المعلقين  . مفتا  التواصل حول كيفية صنع األماكن ومقاومتها

شياء ل التركيز على قضايا" أين تنتمي األمن خال " يفعل األشياءينتمي من تعقيم قضايا "من ينتمي" أو "لمن 

 .  "للمكان "ما هي السلوكيات التي تنتمي "أو

 

 المظاهر االرضيةالممارسة األخالقية و

يختلف عن األول من حيث أنه يتجاوز ة األخالقية والجغرافي المظاهر االرضيةهذا الموقع الثاني من 

محيط الفي  هابأن عالقة الناس يتم التعبير عناالفتراض  . إنه نهج قائم على المظاهر االرضيةفهم  مرحلة

تساعد  األحكام األخالقية حول مثل هذه الممارسات على وجه الخصوص المادي من خالل الممارسة ، و

ير وبالتالي يتم تشكيل الممارسات المناسبة وغ . بأنفسهم المظاهر االرضيةافكار في تشكيل  المظاهر االرضية

ً  المظاهر االرضيةشهد الطبيعي ، مما يجعل في الم المناسبة  . والممارسات البشرية عملية مشحونة أخالقيا

 لمظاهر االرضيةايتم التركيز على كيفية انعكاس العالقات بين الثقافة والطبيعة وإنتاجها لألحكام األخالقية ، و

د مشهج يصبح إنتا فهم كيف ت ، يمكن أن تساعدنا فيمثل هذه العالقال هنفس هي تمثيل وانعكاس في الوقت

 . ممارس مشهًدا أخالقيًاالمعاش وال يرضالأ اهومعن

ممارسة جيدة أو سيئة فيما يتعلق  ، امناسبًا أو غير مناسب دبطريقة أخرى أن ما يع كنهلد سيتن أثبت

اطيين المزارعين والبيروقر مختلفة ، على سبيل المثال ، بينالمجموعات اليختلف بين  معين عمراني ظهربم

ن أيًضا لكيفية ، ولكالمنوعة الجغرافيات و والحجج نسبية ليس فقط لتواريخ محددة خالقيةالقيم افال . يئيينالب

 . إن عملية االفتراضات األخالقية المشتركة صراحةً ً بين االفتراضات األخالقية مع اآلخرين مشاركة

 . الفعل نظاًما أخالقيًا عد يمكنحيث مجموعة من الناس بشأن الصواب والخطأ 

طاع الق في وداخل هيئات التخطيط العام والتنظيم ترتيب الطبيعة هو عنصر أساسي في الزراعة

تشابك مثل هذه  ال يمكن فهم ممارسات الزراعة بمعزل عنحيث   . وهكذا جادل سيتين في ذلك الزراعي
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ازع قواعد السلوك المتنل اموضوع يةالمظاهر االرضمن مفهوم كيف تصبح  ترتيب الطبيعة ، ومع الممارسات 

 المظاهر االرضيةأن . يشير هذا إلى أهمية تحديد كيف  عليها من خالل هذه الممارسات أو الممارسات المتبعة

يعية طبيعية أو غير طب في نهاية المطاف عدهاتوجيه وإنتاج الممارسات التي يتم  هي نتاج القواعد المستهدفة

والممارسة واألخالق أظهر الحاجة إلى إثارة األسئلة  المظاهر االرضيةعلى  العمل . وأخالقية وغير أخالقية

  .رضيةالمظاهر االيُسمح ألخالقهم ، التي تكون أفكارها الجيدة أو المالئمة ، بالسيطرة على خطاب  بما المتعلقة

 

 المظاهر االرضيةحالة 

 ةالخالب المظاهر االرضية، تطور الجغرافيا البشرية اثرا في  المظاهر االرضيةأحد أكثر خطابات 

ف الخطاب الخادع في كثير من األحيان  كفكرة بصرية المظاهر االرضيةالطبيعة ، أي في  ِّ هر المظا. يُعر 

 المظاهر االرضيةأظهر أن  . كينيث أولويج على أنها كيان مادي ، أرضي ، كأرض حقيقية وملموسة االرضية

 . اندماج المجتمع والمكان ولكن أيًضا تعبير عن القانون والعدالة والثقافة ، أي مشهد ،ليست مجرد أرض أو 

مفاهيم األخالق والعدالة والقانون ،  في األصل حول المظاهر االرضيةحليف أصل الكلمة ، تم بناء مصطلح 

ور كندنافية في العصإلى الدول االس . مع مرجع كما يتضح في مسح دينافيان والتاريخ اإلقليمي الجرماني

طبيعة وشروط األرض ، وأن ال كيف تم نسج التقاليد والعادات والمؤسسات في Olwig الوسطى ، يوضح

.  )في ألمانيا( أو المناطق الخاصة بها هوية المظهر االرضي  Landschaftenطورت ، "هذه "األراضي

 "المظاهر االرضية. وبالتالي " شعبهاتشكيل األرض على يد  كان القانون والعادات واألخالق مركزية في

 . للنظام السياسي الذي حدث فيه ذلك المشار إليها

القرن . حتى  المؤسسات والعمليات القانونية تعبيًرا عن Landschaft كان مفهوم في وقت مبكر 

اطق أن يجد أمثلة على من، على ساحل شمال فريزالند في شليسفيغ هولشتاين ، يمكن للمرء  التاسع عشر

التي شكلت أنظمة سياسية مع ممثلها الخاص مثل المجالس وبالتالي درجة كبيرة من الحكم  المظاهر االرضية

 مدة في ألمانيا باسم. تمت اإلشارة إلى هذه األع مع القواعد المحلية المستمدة من القانون العرفي الذاتي

Landschaften.   قوة فعالة في ، ككيان سياسي  المظاهر االرضيةفي الوقت الحاضر ، يمثل استخدام

 هفهم حسب .Olwig 1996" الطبيعية ظاهرالطبيعة الموضوعية للم التعامل بجدية مع ما أسماه أولويج "

تاريخيًا ومؤقتًا ، المجتمع والثقافة والقانون واألخالق يقر بأهمية ، ، حيث  الطبيعية ظاهرموضوعي للمال

 مفصلية من خالل نظام حكم المظاهر االرضيةهكذا تصبح  ا. موضوعي والعرف في تشكيل الوجود البشري

لى ع المناظر الخالبةفهم المشهد الموضوعي ال يناصر ف . بالتالي، المثل العليا وممارسات القانون والعدالة

ائًما هي دالتي  المظاهر االرضيةإبراز كيفية قيام . بل يهدف إلى  الطبيعيه هراظالم اإلقليمي فهم الماديال

بين ما يتم تحديده هنا على أنه  . هناك روابط قوية من القوى المادية والرمزية موضع خالف في التقاطع

على التوالي  ،" لة اجتماعيةها عداكون المظاهر االرضية"و"  المظاهر االرضيةلممارسة ول موقع "األخالقيال

 المظاهر االرضيةحول  استخدم سيتين هذا الفهم في تطوير األفكار . الطبيعية ظاهروفهم موضوعي للم

ة الجوهرية فيما يتعلق بالعدال هميةال. يجادل دون ميتشل بأ إقليم ها أخالقيةكون المظاهر االرضيةللممارسة و

 . المظاهر االرضيةاالجتماعية و
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 والعدالة االجتماعية المظاهر االرضية

 من خالل العمل واالستغالل والنضال ، و مصنوعة و المظاهر االرضيةوفقًا لما قاله دون ميتشل ، فإن 

في جعل المظالم المادية المصاحبة  األيديولوجية المظاهر االرضيةالمتجنس من خالل العمل الذي تقوم به 

على  اا بهعالقتنعلى تؤثر و لدينا المظاهر االرضيةوبالتالي ، فإن الطريقة التي نتصور بها   . غير مرئية

باإلشارة صراحة إلى مصطلح  . وإن كان نادرا لتقديم المطالبات والدفاع عنها الطرق التي نستطيع بها

ة ، ولكن ة متميزيثالثاألخالق والمعيارية في  فإن نظرية الند سكيب لدون ميتشل مشبعة بأبعاد"أخالقي" ، 

 . طرقال بشكل وثيقمرتبطة 

يد تأكل المظاهر االرضيةمن  إنشاءات معينة تتم اآلليات التي من خاللها مفاهيم األخالق متورطة في أوالً ،

ميتشل  يشر  . فمثال، والعالقات االجتماعية المرتبطة بها المظاهر االرضية منبصيغة وتبرير أوامر معينة 

 ااجهويتم إنت دائًما ما تكون أكثر تعقيًدا مما تشير إليه مورفولوجيا ألنها تنتج المظاهر االرضيةأن كيف 

؛ الممثلون األقوياء يصنعون المشهد الطبيعي ويتراجعون  أيديولوجيًا من خالل األحكام واالفتراضات المعيارية

ثم يضفون  و –م بها استخراج فائض القيمة الوسائل التي يت مثل –عن استيائهم كما يعتقدون أنه يجب أن يكون 

تعريفات مشبعة أخالقيا لما هو صحيح ، مناسب ، عادل ك شرعية "رؤيتهم" من خالل إضفاء الشرعية عليها

التالي وب -قيم معينة  آلية مزدوجة لكيفية عمل هذه األخالق لتمكين . ويؤكد أن في ظروف معينة أو طبيعي ،

أو جعلها غير مرئية  ليتم "كتابتها -المهاجرون أو األشخاص الذين ال مأوى لهم العمال  مجموعات معينة مثل

 . هااوت، بينما يتم في نفس الوقت تطبيع مح المظاهر االرضيةفي 

 اإلنتاج والتكاثر ، والمن حيث  المظاهر االرضيةاالهتمام بنتائج عمليات  إن دعم عمل ميتشل عميق ثانيًا ،

 يتم خدمتها في النهاية من خالل التالعب وسيطرةالتي  العدل والظلم ومصالحها ةجغرافيب سيما فيما يتعلق

كتجسيد  الطبيعية ودورها ظاهرالمظاهر المادية للم . أشخاص معينون ، وموارد ، وسلوكيات بهذه الطرق

مس ت التي للعالقات االجتماعية ، يعني أن تتصارع الجوار  على أشكالها ومعانيها وتصوراتها المختلفة

القدرة على  لمظاهر االرضيةفل.  الهياكل وظروف الوجود جساد وأروا  األشخاص الحقيقيين واألشياءبأ

مال جتتغاضى بسهولة عن البتسمح وصنعها وجعلها معروفة ،  إخفاء العمل والعالقات االجتماعية من خالل

من الدمار  ظاهر ارضيةم ممكن فقط من خالل إنتاجالتي  ات، والمكافأة ، واالمتياز المظاهر االرضية

ة تنطوي على مسائل الملكي والعدالة المظاهر االرضية. كذلك تساؤالت عن  في مكان آخر واالستغالل والغربة

 . األرض المناسبة أو المنفصلة احتالل تقديم مطالبات مشروعة ب -وال يمكنه  -يمكنه  ، من حيث تشكيل من

، يجب  يةرضالمظاهر افي الكباحثين التأكيد على أننا ،  يتخلل عنصر معياري قوي عناصر ميتشل ثالثًا ،

لمظاهر ا. دورنا يجب على العلماء في تمثيل وإنتاج  الموقف النقدي بشأن ما يجب التحقيق فيه وكيف أن نأخذ

القيا" "المحايدة أخ ظاهر االرضيةالمالعلماء إلنتاج  . يدين محاولة بعض ال يمكن التغاضي عنهاالتي  االرضية

الصوت  يتم تضخيم من نهجهم ألنه ، كما يؤكد في كذبة األرض ، بط الفشل في االعتراف باآلثار المادية، وير

إن الواجب األخالقي .   ونقله في جميع أنواع الدورات التعليمية ، الشعبية ، األكاديمية ، أو على األرض

، وتوجيه  األقل تدهوًرا المظاهر االرضيةالمساهمة بنشاط في إنتاج يمكننا ، حيث  كيفية القيام بذلك واضح في

في إظهار كيف أننا في  . من الواضح أيضا بوضو  في اتجاه العدالة االجتماعية المظاهر االرضيةدراسات 

ترابط نطاقات والروابط متعددة ال ى)أو ال( للفئات المهمشة ، ولفت االنتباه إل وضع يسمح لنا بإبراز الرؤية

 اخر. عالوة على ذلك ، يؤكد ميتشل طبيعي واحد على حسابظهرتسبب في ازدهار متغالبًا ما التي  الجغرافي

يجب أن تتم بمزيد من اإلشارة  وشواغل العدالة االجتماعية المظاهر االرضيةوآخرون مثل هذا التكامل بين 
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عادة . ومع ذلك ، فقد مدد آخرون إ ة األخالقية والسياسيةالصريحة إلى النظرية التزاوجية الراسخة في الفلسف

 . نفسها المظاهر االرضيةوكالة  المادية في عمل ميتشل من خالل لفت االنتباه إلى تأكيد

 

 العدل واألخالق  في المظاهر االرضيةاألخالقية إلى  المظاهر االرضيةمن   

 المظاهر االرضيةجعل اقتران  األخالقية تثبت ذلك من أجل المظاهر االرضيةاألعمال على  رعاية

القضايا التي تتجاوز نطاق  ةبالجغرافيا البشرية ، قد يكون من المفيد معالج االهتمام واألخالق ذات صلة

مناقشات انتقلت ال اذ ، المظاهر االرضيةفي الواقع ، فإن ارتباط التفكير األخالقي ب    . نفسها المظاهر االرضية

 التركيز الواضح واألوسع على األخالق والرعاية والعدالة االجتماعيةمن  خل الجغرافيا البشرية إلى المزيددا

 في أصبحت بالتالي طريقة واحدة لعمل اإلنسان األخالقية المظاهر االرضيةمناهج تندرج تحت عنوان  .

ه العملية ، يبدو أن المكانة األخالقية . في هذ أخالقية امخاوف المناطق الجغرافية التي تنتج وتشكل نتاًجا ،

يصبح مجرد استعارة لمفاهيم ومصالح أساسية أخرى في حيث  قد ضعفت ، في هذا المشهد المكانألرضية 

ور ، لم . بالتوازي مع هذا التط والبيئة الجغرافيا ، وبالتحديد تلك المتعلقة بالمكان ، والفضاء ، والطبيعة ،

ة واألخالق مفاهيم العدالب االتجاهات الحديثة في الجغرافيا البشرية المشغولة من أخالق مركزية لعدد ةتصبح أي

رافيون جغ المكان والطبيعة والبيئة ، كما رأينا ، على سبيل المثال ، . أعمال متنوعة في الفضاء ، والرعاية

 يجب أن يهتم كانأوضحوا أن األمر لم يعد يتعلق بما إذا  نسويون ، ومناهضون للعنصرية ، وكويريون ،

ى إل القضايا األخالقية ، ولكن ما هي الطرق التي يجب أن تؤخذ بها هذه القضايا الجغرافيون باألخالق و

 .  األمام كجزء من أجندة الجغرافيا البشرية
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