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 الفصل الثالث  

 ما هو الفرق للجغرافيا؟
ة معترف نوا ةلجغرافيا أيا لتخصصلم يعد  هبشكل مقنع بأن االولرون جونستون في الفصل  عرض

جتمعات من م تسبب في تفي جميع االتجاهات ، و تمتدبمعنى أن فروعها ،   تباعدال و تنوعبالبل تتميز  ، بها 

اصل تمتد أيًضا ، وتتونجدها   الخاصة اداخل مجاالت تخصصهننظر إلى ، عندما   هنفسفي الوقت ،  الباحثين

في جغرافيًا األمر في هذا الفصل نتناول على وجه التحديد كيف أن هذا  . مع باحثين في تخصصات أخرى

كثر أ ثالث ، وهو االختالف )أو بشكل أمرفهم "التنوع واالختالف" يستلزم االنخراط مع  ، وان الحد األقصى

 أدتقد أن هذه المسارات المعاصرة ، مع السماح باستنساخ التشابه ،  رى. ن الجمع( دقة ، االختالفات في

تسببت هذه المواجهات بشكل متزايد في جعل الجغرافيين يفكرون  . مع االختالف  أيًضا إلى حدوث مواجهات

 مامات المركزية للجغرافيا البشرية ، أياالهتمن  االثنان ينمونفسه وكيف  تخصصهمفي كيفية إعادة إنتاج 

الجغرافيا" ، على خالف التخصص ، " شير إليهات. هذه المخاوف  الفضاء والمكان ، مركزية إلنتاج الفرق

 يجب علينا أيضا أن نشير إلى أن لدينا ."G / geography" نتحدث معًا باسم "الجغرافيا" ، والتي نحن

 . وجه التحديد في الجغرافيا البشريةاهتمامات في هذا الفصل تكمن على 

الختالف". ا" عننبدأ هذا الفصل بموجز  الجغرافي واالستبعاد / G من أجل تحديد كيفية تضمين مواقع

 طرائقلأي ا  : جغرافيا والمكان( جالواالختالف في )الم،  (تخصصفي الجغرافيا )الته ثم ننتقل إلى معالج

مجتمعات الرجال البيض الغربيون والنساء المستبعدة ، وال، للجغرافيا تقليديًا  التي شملها التقليد األنجلو أمريكي

ة . ويلي ذلك مناقشا ومفاهيمي امادي المكاني تباينال غير البيضاء ، وموضوعات جغرافية غير غربية ؛ و

 الثقافة .  -االختالف واالستبعاد: الطبيعة في  التفكير مليًا عندن استخدمهما الجغرافيون ن رئيسييمفهوم

 

 ولماذا دراسة االختالف؟؟ ما هو الفرق 

استخدم الجغرافيون وغيرهم من المنظرين  . في حين لمقاربة مفهوم االختالف طرائقهناك عدة 

 ةماعياالجت إنتاج العالمات عن طريقن "االختالف" ، نحن نفهم االختالف ع االجتماعيين تعريفات متباينة

( والرسوم البيانية الجغرافية المصاحبة لها )المناطق الجغرافية در)مثل العرق ، والطبقة ، والجنس ، والجن

 لجغرافيا ، والجغرافيا النسوية ،ل االستعمارية ، والمناطق الجغرافية ما بعد االستعمار ، والسلطة األبوية

البيضاء ، والمناطق الجغرافية عبر الثقافات ، وما إلى ذلك(. والمناطق الجغرافية البيضاء ، والجغرافيا غير 

اآلخر مع عدم فهم أي منهما خارج سياق  : أحدها يتألف هذه العالمات ومناطقها الجغرافية جدلية العالقة بين

ً أن "العالقات  .اآلخر إذن ، يشير االختالف إلى مناطق جغرافية وتجارب جغرافية متنوعة ؛ يعني ضمنا

ماعية للمساحات يتم اختبارها بشكل مختلف ، ويتم تفسيرها بشكل مختلف من قبل أولئك الذين يشغلون االجت

 . (. ومن ثم ، فإن االختالف يعني دائًما االختالف في المكان3: 1994)ماسي ،  "مناصب مختلفة

منة الهويات غير المهيالتي يتم بها بناء  طرائقعالوة على ذلك ، يشير مفهوم االختالف أيًضا إلى ال

 :. وهكذا ، تركزت العقالنية على شخصية الرجل الغربي  اجتماعيًا على أنها مختلفة عن الهويات المهيمنة

 العرق والجنس من التركيبات االجتماعية . بعبارة أخرى ، فإن العالمات االجتماعية مثل من جنسين مختلفين

ذه ه وغير البيض وبين الرجال والنساء على سبيل المثال( ؛)بين البيض  المرئية التي تحدد االختالفات

 يقعن طرمقياس الجسم ، ولكن أيًضا  عن طريق فهي ليست مرئية فقط ثم نوماالختالفات منظمة مكانيًا 

مكان العمل أو المدينة  أشخاص مختلفون يشغلون مناصب جغرافية مختلفة )في المنزل ، - الجغرافيا المادية

بعد ذلك ، يسمح لنا بفحص "العالقات الهرمية وغير  . الفرق في المكان ، ى سبيل المثال(أو الضواحي عل
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التي  طرائقال (. كما أنه يعطي نظرة ثاقبة في179: 1988بين المجموعات المختلفة )سكوت ،  المتكافئة

مثال ، على سبيل ال.  تتحدى بها المواقع الجغرافية للمجموعات غير المهيمنة التسلسالت الهرمية الجغرافية

 اإلمبريالية مشاريع جغرافية مثلمن خالل يتم تأطيرها  اذالجغرافيا  عن طريقنتعرف على االختالف 

( )مثل التوسع المكاني واالقتصادي النطاق الجغرافيأنماط . تشير هذه المشاريع إلى مدى اتساع  والرأسمالية

ة المعارف التحرريالى  ذلك ، فإن االختالف يشير أيًضا. ومع  حسب الربح واإلزاحة والقوة تشكل عالمنال

 ومناهضة العنصرية( والمعارف التجريبية ، مثل المناطق الجغرافية النقدية )مثل النسوية ، ما بعد االستعمار ،

 مشاريع مثل مما يزعزع االستقرار الجغرافي على نطاق واسعوالتي نعيشها جميعًا في العالم اليومي ، 

. بعبارة أخرى ، لم يتم تخصيص جغرافيات "مختلفة" لألجسام فحسب ، بل إنها أيًضا  ية والرأسماليةاإلمبريال

ال  . هناك نقطة أخرى جديرة بالمالحظة فيما يتعلق باالختالف في المكان.   تختبر بشكل فعال وتنتج مساحة

لتحكم في لكن ا -والفضاء  لزمنعبر ا -مختلفة  طرائقأماكنهم ب شغاليقتصر دور األشخاص المختلفين على ا

اء أحي. مجال ال مشاركةالحق في  فضال عن  ،قدرة على إحداث االختالفمتجمع ال إنتاج الفضاء يعطي قوة

كل المناطق الملوثة بش ، مالجئ النساء التي تعاني من نقص التمويل ، الضواحي المترامية األطراف ، اليهود

المتخلفة والمتقدمة ، وبيوت المشردين ، والمطالبات باألراضي  مفرط ، والمجتمعات المسورة ، والدول

وعالميًا ، مرتبطة بممارسات  بعض األمثلة عن الجغرافيا والمعرفة الجغرافية محليًا  األصلية ، هي فقط

لعرق والطبقة ل التي يتم بها تعيين الجغرافيا وفقًا طرائقالوتكشف التكوينات  . هذه المكانية التفاوت المكاني

  كيف "نعرف" و "نفهم" ما هو خارج - ةمعرفة الجغرافيال أن . وتكشف أيًضا  واالهتمامات الخاصة بالجنس

 .مرتبط حتما بالتشكيالت والتسلسالت الهرمية المكانية -العالم 

 طرائقلوهكذا يتم عرضها مكانيًا بنفس ا ومع ذلك ، فإننا ال نؤكد أن تشكيالت العرق والطبقة والجنس

كد أن يؤ . ديفيد ديالني بدال من ذلك ، هذا التعبير الجغرافي متغير للغاية ولكن ، ،  ن والمكانعبر الزم

إنتاج العناصر المكانية الغنية بالنسيج ، والمتنوعة للغاية ، والمليئة :  عديدة طرائقمحاور القوة يمكن أن تتحد ب

هذه المساحات هي كيفية تقسيم األراضي  أن ما هو مهم حول (. يدعي7: 2002بالطاقة في الحياة اليومية ")

" يسهل تصنيف المجموعات إلى "نحن ضدهم". تنص على أن الهويات أطرافو " "المستمرة إلى "دواخل

و ]افعلوا ما يفعلونه[ على وجه التحديد بسبب كيفية  العنصرية والجندرية والمصنفة "]هي[ ما هي ]هي[

إنعكاسات محاور  (. بعبارة أخرى ، هذه المكانيات ليست ببساطة7')المرجع نفسه:  امكانيً  ]منحهم[ التعبير

نتج ي أنه ال يكفي مجرد التعرف على االختالف ؛ نحتاج أن نسأل كيفذلك  . يتبع القوة ، بل هي مكونة لها

 ريقعن ط ن بدأنا؟ نح هذا الفصل ، ألي أغراض ولمصالح منالتالية من قسام األ فياالختالف ، وكما نتناول 

 . الجغرافيا نفسها تحصصمعالجة االختالف فيما يتعلق ب

 

 االختالفات عن طريقالتعرف على الجغرافيا 

.  تخصصاستبعاد المجموعات التابعة من ال لم يتناول مؤرخو الجغرافيا األنجلو أمريكية إال مؤخًرا

المجموعات ، سواء  تلكقبل طرح األسئلة حول استبعاد زمن قرن من ال دراسة تربو علىاستغرق األمر 

ام احتجاجات حرب فيتن -كانت أواخر الستينيات الصاخبة لقد .  مواضيع للدراسةممارسين للتخصص أو 

حالة من عدم الرضا بين أحدثت التي  -انتفاضات الطالب في جميع أنحاء أوروبا الغربية  واإلضرابات و

. لكننا نجادل في أن  طبيعة تخصصهم، بل  يين مع ما يبدو أنه غير سياسيمجموعات معينة من الجغراف

ي أنواع األسئلة الت –بمرور الوقت  ختصاص. الطريقة التي يتطور بها االا سياسي كان دائًما ختصاصاال

 هتعتمداالسئلة  وكيف يمكننا معرفة األشياء. وهكذا ، فإن هذا النوع من ،معروفًا ديعوما الذي يطرحها 
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ئدة افإن ممارسي مجال ما ليسوا من قبيل الصدفة ألشكال المعرفة الس، قصيرة  كلمات . ب تتطورلالجغرافيا 

زال( ليس فقط أن الرجال البيض من الطبقة الوسطى كانوا ت)وال  تكان . المشكلةالتي يتم إنتاجها في النظام

 وايطرالقرن العشرين ولكن أيًضا س الشمالية في في أقسام الجغرافيا في بريطانيا وأمريكا ينالمهيمنهم  عدديًا

 . على الوضع الراهن

لم يكن مفاجئًا أن يتخلل إنتاج المعرفة نوع معين من "الذكورية" ، نوع يقّدر الموضوعية والعقالنية  

من القيم وتحدثت مباشرة إلى جميع الناس في جميع  فوق أي شيء آخر ويفترض أن هذه المعرفة مجانية

( وغيره من المنظرين االجتماعيين منذ 1991مثل عمل دونا هاراواي ) (. لكن1993نظر روز ، ي) األماكن

على أنها  وتقع كما هو موضح ، فإن المعرفة التي ينتجها الذكور البيض من الطبقة الوسطى جزئية ذلك الحين

يعني خدمة  المعرفةإنتاج استمرار هيمنة هذا الشكل الذكوري من  . المعرفة التي تنتجها أي مجموعة أخرى

الدراسة  فيالفصل  الى. أدى ذلك  دراسة أشخاص مثلهم وليس غيرهم عن طريق مصالح هؤالء الممارسين

تجاهل  . دراسة نشاط المرأة والمرأة حتى منتصف السبعينيات استبعادالى السبعينيات ؛ أوائل الطبقية حتى 

 هيمنة. استبعاد المجموعات غير الم شر حتى أواخر التسعينياتالجنس حتى أواخر الثمانينيات ؛ وإهمال غير الب

 .  كانت وال تزال معضلة في الجغرافيا

الدراسات النسوية ، والدراسات األصلية ، والدراسات السوداء ، ودراسات من  الموجة الثانيةتوضح 

ات صصات األكاديمية )واألجندلم تكن التخ أن العديد ،الكوير ، ودراسات الحقوق المدنية والتعددية الثقافية

الشتراكية في انهيار ا . على سبيل المثال ، مع السياسية( مناسبة لتناسب التواريخ والحياة المتنوعة والمختلفة

خر لم تكن محبذة في العديد من التحليالت األكاديمية في أوا االتحاد السوفياتي وأوروبا الشرقية ، قضية الطبقة

، على سبيل ( 2001،  هايليت نظري) عادت إلى الظهور في أواخر التسعينيات من ذلك الثمانينيات على الرغم

 1890مي اوقعت بين ع التسعينيات آخر خطاب مستدام عن الهوية البيضاء من قبل الجغرافيين وحتى .(المثال

 .(1997)بونيت ، ثم انحدارهاذروة اإلمبراطورية البريطانية ، بالتزامن مع  1930و 

داخل الجغرافيا األنجلو أمريكية  قع ، من المستحيل التعرف على مساحات اإلقصاء الموجودةفي الوا

صادية الهيمنة االقتب فهم أصولها في القرن التاسع عشر فيما يتعلق بدون –مناطقها الجغرافية المخفية  -

اإلمبراطوريات  هيل بناءتم استخدام الجغرافيا كأداة لتوثيق وتس . األوروبية وممارسات بناء اإلمبراطورية

( ، على سبيل المثال ، يوضح كيف أن 2001) درايفر . عمل فيليكس ورسم خرائط التوسع االستعماري

المعرفة الذكورية واألوروبية البيضاء.  طرائقأعادت بشكل صريح إنتاج قد في هذه الفترة   ممارسة بريطانية

مكن ي . الصمت العام حول ماذا فقط من السبعينيات فصاعًدات ظهر المعرفة هذه طرائقلكن محاوالت لفتح 

للمرء أن يسمي "السرد الفوقي" للبياض ، والغيرية الجنسية ، واالرتباط الذكوري ، والطبقة الوسطى ، مما 

 هم عن طريق فتح. لكن  ، مما يوحي بأنه ال يمكن استجوابهم ةأو طبيعي جعل محاور القوة هذه تبدو معيارية

ن م للهيمنة داخل الجغرافيا األنجلو أمريكية وما يرافقها لتفتيش ، بدأ الجغرافيون في اكتشاف اإلرثا أمام

 إيديولوجيات النظام األبوي ، والتمييز على أساس الجنس ، ورهاب المثلية الجنسية ، والعنصرية ، والعجز و

  . األنسنة

فعل التركيبة الديمغرافية ن بيى الجغرافييتحد أن عدًدا منها فضال عنعلى الرغم من هذه الجهود ، 

الحظ ديفيد ديالني مؤخًرا وبسخرية أن الجغرافيا .  ، ال يزال إرث البياض األبوي مؤثًرا جًدا الختصاصلـ

المتحدة  المحكمة العليا للواليات أبيض مؤسسة مثل موسيقى الريف والغرب ، لعبة غولف احترافية ، أو تقريبًا

أعضاء قسم  في المائة من 90ة الى الجغرافيا في الواليات المتحدة حيث أكثر من (. و اشار11: 2002)

، ويمكن أن تنطبق هذه المالحظات بالتساوي على اإلدارات في بريطانيا (.2002بولدو، )الجغرافيا من البيض



 الجغرافيا على المحك       ترجمة بتصرف  أ.د. مضر خليل عمر    و  أ.د. فؤاد عبد هللا الجبوري
-----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

27 
 

ض ، من البيزيلندا وأستراليا وأوروبا )اسأل نفسك ، كم عدد المحاضرين واألساتذة في قسمك  وكندا ونيو

 .مقارنة بالسكان عموًما في المكان الذي تعيش فيه؟(

 

 الجغرافيا عن طريقالتعرف على االختالف 

التعرف على االختالف من خالل الجغرافيا يمكن لموروثات البياض والذكورة في مجال الجغرافيا 

ا بأن حجة هارواي ، بأن ( "المعرفة الموجودة". لقد جادلنا سابقً 1991أن تقوض ما تسميه دونا هارواي )

 لمجالالمعرفة محلية ومحددة ومتجسدة ، تلخص طريقة مهمة يمكن من خاللها فهم االختالف. أي أن المكان وا

مرتبطان ارتباًطا وثيقًا بالعرق والجنس والطبقة والجنس ومحاور القوة األخرى ؛ تقع جميع المعارف الجغرافية 

توضيح المناطق الجغرافية  عن طريقها مفاهيميًا وماديًا يمكن  ودة فضاءً هم. تخلق المعرفة الموج، والموقع م

 غير المهيمنة وتنظيرها. يمكن القول إن االختالف يمكن أن يكون موجوًدا داخل وحول المعارف الموجودة.

؟ هل المشهد يديم أو يضفي الطابع  مختلفًا في التضاريس الجغرافية ولماذا دإذن ، ما الذي يع

المعارف  ؟ ال فرق و االختالف مهم جدا للتنظيم المكاني لماذا فعلوكيف ؟ راطي على االختالف؟ الديمق

 ؟ التنظيم الجغرافي هو أيضا منظمة االختالف على األرجح الموجودة تزعزع األنماط الجغرافية التقليدية

السكان غير البيض لتحقيق  " هرمي تدير بشكل األكثر وضوحا في المشاريع االستعمارية ، التي تفصل و

 . ربح اقتصادي وجغرافي

انًا قد يكون المنزل مك . علي سبيل المثال، أخرى طرائقلكن االختالف في الجغرافيا ينتج أيًضا ب

 وأداء مهام مختلفة حسب العمر أو الجنس )وهذا يختلف ، مناطق مختلفةمن يشغل فيه أشخاص مختلفون 

هل المنزل النظيف مساحة جنسانية ،  (. من ينظف البيوت؟ألخرىقة ومن منط آلخربالطبع ، من منزل 

المساحات الوطنية والعالمية متمايزة حسب المؤشرات  ؟ كيف هي المحلية واإلقليمية ، مساحة عرقية

 ؟ االجتماعية

ف ختالتعني "الذات" )من هو مختلف( نوًعا من اال ما نحاول التأكيد عليه هو أن خصوصية "الهوية" و

، الجسد ، اللباس ، المجتمع ، األمة ، المواطنة  درالعرق ، النشاط الجنسي ، الجن :سواء كان األمر  -مكاني ال

يعكس االختالف كال من  . : تُحدث العالمات االجتماعية والثقافية فرقًا جغرافيًا ، والعكس صحيح أو الحالة ،

تعدد م الجغرافيالختالف ا .  تتحدى هذه العالقات العالقات المضطهدة / المضطهدة ، والمعرفة المعقدة التي

هو ( وتحديده)مثل "اآلخر" الذي يتم عزله ، أو سجنه ، أو  . إنه تعبير مكاني عن مشاكل جغرافية الطبقات

الفصل العنصري ، على سبيل ف . فرصة مكانية للتعبير عن االحتماالت السياسية واالجتماعية واالقتصادية

فئة ، ات غير المتكاييفصل بين المجتمعات ، ويديم االقتصاد هو –مكاني عن االختالف  المثال ، هو تعبير

رات استجابات متفاوتة لدو . لكن مناطق الفصل العنصري تستدعي أيًضا الحليفالجغرافي المشهد ويميز 

واالحتجاجات التجمعات المجتمعية واألدب  : الهجرة ، الموسيقى ، الكتابة على الجدران ، الفن ، الهيمنة

 . ألماكنلإعادة تشكيل معاني  والعنف واالحتفاالت كلها

التي ، على الرغم من المقاومة التقدمية  طرائقالجغرافيا إلى الفي  اتاالختالف و تشير التوترات

 ل. عالوة على ذلك ، فإن التسلس ا يزال هرميًامللسيطرة االجتماعية والجغرافية ، إن التنظيم المكاني للعالم 

العمليات التي تستفيد مما تسميه روث ويلسون جيلمور "إزاحة  الهرمي متجنس ؛ يؤكد ويخفي بشكل خاص

نطاقات مختلفة من القوة والمعرفة التي يمكن هي  (. التسلسالت الهرمية الجغرافية16: 2002االختالف" )

 امتياز باستمرار للبيض ، -ول ، عبر الد قبورالشوارع ، في المنازل ، على ال رؤيتها في المدن ، وما فوق
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من قبل العالم من حولهم بطريقة مواتية أو  مختلفة اأنماط مغايرة للجنس ، وأنماط أبوية بحيث تشكل أجسام

 .معاكسة )أو كالهما(

، فإن مقاييس الجسم والمنزل واألمة ، والعالم تتشابك مع مشاريع  3.1كما هو موضح في الجدول 

تشمل هذه اإلمبريالية ، والعولمة ، والعبودية عبر المحيط األطلسي و "تقطيع" .  جغرافية واسعة هيمنة

. تحتوي هذه المناطق  "ومناطق" محظورة "في المدن العمل رحلة ."واستعمار إفريقيا ، وعمليات "البيض

" ايها "يوميف واألماكن التي تعيش بداخلها الجغرافيا التجريبية والنقد ، أي تلك المساحات الجغرافية المهيمنة

)أماكن العمل التي تراعي نوع الجنس ، والمنازل ذات الجنس اآلخر ، والمباني التي ال يمكن  اتاالختالف

، على سبيل المثال ، عن طريقالوصول إليها إال لألشخاص القادرين جسديًا ، وما إلى ذلك( والمقاومة )

أن المناطق الجغرافية والمعارف التي  3.1لجدول يوضح ا .(النزوح ، االختالف ، العرق / العنصرية روايات

معينة على مستويات متعددة  طرائق تم تطويرها من تركات االختالف وتكرارها وإعادة تدويرها في لديها

التي تشكل متنوعة الأشكال مختلفة من الهيمنة والخبرة تنتج التدفقات  . هي متشابكة حتًمافومع ذلك 

التي يمكننا أن نتخيل بها كيف  طرائقيحدد بعض ال 3.2. الجدول  افية المعقدةالموضوعات والمساحات الجغر

المكانية  المقاييس يمكن تقديمهما بشكل مختلف -االستبعاد واالحتواء ، على سبيل المثال  من االستيعاب ، -

لى ع . مراكز التسوق ، استبعاد في نفس الوقت وكيف يمكن أن يتصرف أي موقع جغرافي ليشمل و / أو

يمكن للمرء أن يواجه العديد من اآلخرين ، ولكن كأماكن مملوكة  ، اذ سبيل المثال ، يمكن أن تكون أماكن

 . فيه وحرمانه من العودة اغير مرغوب ديمكن إزالة أي شخص يع ملكية خاصة ،

 - لبيضالبيض وغير ا - معينة طبيعية عرقية لمجموعات اتالضواحي محمي عدوبالمثل ، يمكن 

االختالف الجغرافي هو تحديد مكاني مربح للمجموعات غير  . اآلخرين ستبعادتعمل على تضمين البعض وا

تشير هذه العملية ذات االتجاهين إلى أن "االختالف  المهيمنة واالستجابات الحرجة / المقاومة لهذا التخصيص ؛

أيًضا  االتبعية ، ولكنه ادلة واألماكنللجغرافيا ليس فقط حول رسم خرائط األماكن غير الع حدثت)الفروق(" 

الثقافة  -. ننتقل إلى الطبيعة  أداة تحليلية وعملية اختباريةك بها الجغرافيا ،تعمل التي  طرائقمؤشر على ال

 القد تقدمت الجغرافيا ولتوضيح هذ ختصاص ،إلظهار كيف تم تناول )االختالفات( في اال بالترتيب

 . تحديات مهمة لكيفية تخيل الجغرافيا  )االختالفات(

 3.1جدول 

 بعض االمثلة لمستوى االختالف 
 العالم الوطن محليا الجسم 

الجغرافيات 
 المهيمنة

 العنف و العمالة المحلية العنصرية ، العرق و التنوع

واإلبادة  االستعمار
 تباين الجماعية ،

 أنظمة ،مصادر التوزيع 
 عنصريالتمييز ال

، العولمة ، اعادة االستعمار 
توزيع المصادر الطبيعية و 

 السكان

المناطق 
الجغرافية 
 التجريبية

اختالف الجغرافيا الجسدية 
مثل األجسام الغريبة ، 
 واألجسام المتحولة جنسيًا

جغرافيا الخوف مناطق الهروب 
 أو البقاء

جغرافيات الشتات 
والهجرة ؛ انتقادات 

 لألمة واالنتماء

العادلة مناطق التجارة 
والالجئين ؛ النشاط 
 المناهض للعولمة

بعض المفاهيم 
 النظرية المفيدة

الجسد ، المقياس ، التجسيد ، 
العرق ، الجنس والجنس 

 كتركيبات اجتماعية ، التجنس

أنظمة الجنس والجنس ، األبوية 
، المقياس ، العمل في المنزل ، 

 القيمة ، التكاثر االجتماعي

أمة ، مواطنة ، دولة 
ومية ، استعمار ، نطاق ق

 ، توسع جغرافي

المقياس ، العولمة ، 
الرأسمالية ، رأس المال 
العالمي ، ضغط الزمان 

 والمكان
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  3.2جدول 

 بعض االمثلة للشمول و االستبعاد
 العالم البلد الجيرة السكنية المنزل 

 مساحات
 االستيعاب

 و / أو
 استبعاد

 يتقن
 غرف نوم ، دن

 الضواحي العرقية
 مسور أحياء،
 مجتمعات،

 مالعب الجولف

 األماكن العامة ، على سبيل المثال الحدائق ،
 مراكز التسوق والمطارات والحدود الوطنية

 مشترك
 األسواق ،

 التكتالت التجارية

 مساحات
 / االحتواء
 / اعتقال
 النفي

 بال مأوى
 المالجئ
 التشرد

 الغيتو العرقية
 السكنية حياءالأ

والسجونالمعسكرات  تركيز  
 مخيمات الالجئين محميات،

 نظم التمييز العنصري

 مساحات
 تجسيدال

 النساء في
 يجري المنزل
 ينظر إليها فقط
 كربات بيوت

 الشباب
 في التسوق

 الموالت والشوارع
 زوايا يجري

 المسمى الخمول
 و / أو الجانح

 المهاجرون
 و / أو الالجئون
 يتم تصويرها

 بمثابة استنزاف على
 الوطنيةالرفاهية 

 العالم الثالث
 النمطية النساء

 كضحايا
 عمليات التنمية

 

  الثقافة –االستجابات الجغرافية لالختالف: الطبيعة 

ثقافة تشمل الطبيعة وال ات التياالختالف عن طريقالمفاهيم األساسية التي أثارها الجغرافيون عدد من 

 اجتماعيةها كون، والنفسية ، والعرق ، والحياة الجنسية  ندر، واألنواع البشرية ، والتطور غير المتكافئ ، والج

االنتباه إلى جانب معين من االختالف ، أال وهو عند  التي رسمها الجغرافيون طرائق. في هذا القسم نتناول ال

 عن طريقلمعرفة االختالف ،  . حتى تكون قادر يتم وضع االختالف جزئيًا ألن االختالف مرئي . الرؤية

تحدث عن الممارسات التاريخية  االجتماعية )العرق ، الجنس ، الطبقة ، على سبيل المثال( العالمات

االختالفات المرئية ، على الرغم من وجود  ، الهيمنة االقتصادية  والمعاصرة من العنصرية والجنسية و

رافي لة التنظيم الجغلهيك تم استخدام معاني لمجموعات اجتماعية مختلفة من قبل المجموعات المهيمنة اختالف

الطرائق  : . نستكشف بإيجاز مفتاحين مكانيًا وفقًا للعالمات االجتماعية ، أي العالقات االجتماعية غير المتكافئة

 .فيما يتعلق بمفاهيم الطبيعة / الثقافة  ةالمرئي االختالفات عن طريقللتفكير  -التهجين  -

در قلق للجغرافيين ، وغالبًا ما يدرس الجغرافيون لطالما كان االنقسام بين الطبيعة والثقافة مص

الفرديون جانبًا واحًدا أو آخر. ومع ذلك ، أشار عدد من الجغرافيين المهمين إلى أن هذا الفصل مستحيل ؛ يتم 

التعرف اآلن على كل من البشر وغير البشر كعوامل نشطة )على الرغم من أنه ليس بالضرورة عن قصد أو 

المناطق الجغرافية. من االهتمامات الماركسية األولية بـ `` إنتاج الطبيعة '' من خالل بوعي( في تكوين 

االهتمام بعوالم الحيوانات وجغرافيا الحيوانات ، إلى األعمال األحدث حول التفاعل بين الطبيعة والثقافة ، 

ه الجغرافيون انتباههم إلى ضرورة `` إعادة التوطين العالئقي لإلنسان ''.  4( .381: 1996)ماتليس ،  وجَّ

( ، على سبيل المثال ، يناقش فكرة "كون األنواع": يقول إننا "كائنات حسية في 208: 2000ديفيد هارفي )

عالقة استقالبية بالعالم من حولنا" ، وبالتالي النظر إلى الطبيعة البشرية من منظور نسبي أو هجين وإدراك 

ت البشرية. التفكير في اختالف األنواع ، باعتباره مرتبًطا بالعالقات الحاجة إلى مراعاة أكثر من االختالفا

اإلنسانية والنظم االجتماعية ، يعيد تشكيل عمل الجغرافيا البشرية. إن صب الشبكة التحليلية على نطاق أوسع 

ء ، يوضح ا، لتشمل مسألة "كون األنواع" بدالً من مجرد سيطرة البشر على ما يسمى باإلنتاج "الطبيعي" للفض

إن االنقسام بين الطبيعة والثقافة ، والجدل حوله ، يشير (. 218أن البشر ليسوا خارج الطبيعة )المرجع نفسه: 

ة . يوجد اآلن كمي المؤنث ، المذكر ، العقل ، الالعقالني ، الجسد الطبيعي ، الجسد الثقافي- أيًضا إلى الجسد



 الجغرافيا على المحك       ترجمة بتصرف  أ.د. مضر خليل عمر    و  أ.د. فؤاد عبد هللا الجبوري
-----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

30 
 

لذين ن: أولئك اولكن يمكن تمييز معسكرين رئيسيالعمل على الجسم وليس من السهل تصنيفهم  هائلة من

يعطون األولوية للجسد كتفسير استطرادي مقابل أولئك الذين يبدأون بالجسد `` الحقيقي '' ، ويرون أن الجسد 

ت. قبل ذلك ، كان أكثر من مجرد تمثيل. . ومع ذلك ، لم يركز الجغرافيون على الجسد حتى التسعينيا

 ن بناءً ة بيولوجية لكن الجنس كاالجغرافيون منشغلون بالتمييز بين الجنس والنوع ، بحجة أن األول كان مسأل

اجتماعيًا يختلف باختالف المكان. يمكن تفسير هذا التركيز المبكر على الجندر على حساب الجسد من خالل 

عرفة المنفصلة عن العواطف والجسد وما يصاحب ذلك من انتشار العقالنية الذكورية كشكل من أشكال الم

رسم خرائط ثنائية العقل والجسد على الذكورية واألنثوية. ومع ذلك ، فقد حّول عدد من الجغرافيين انتباههم 

 -، للحصول على نظرة عامة(. تطور االهتمام بالجسد  1997،  لونكرست ينظربشكل متزايد إلى الجسم )

من خالل الجسد جنبًا إلى جنب مع فهم أن الجسد ليس فقط الموقع األساسي للهوية ولكن  والتفكير -الجسد 

 أيًضا المكان والموقع والفرد. 

في الواقع ، إن الممارسات الجسدية هي التي تمكننا من أن نصبح ذواتًا. جادلت الباحثة النسوية 

الجنسية بطرق جسدية روتينية ومعتادة لدرجة  ( بأن النساء والرجال يتعلمون أداء هوياتهم1990جوديث بتلر )

ق التي ائلطرا -أنهم يبدون طبيعيين تماًما. وهكذا ، يجادل بتلر بأن الهوية ليست ثابتة ولكنها مؤداة. التجسيد 

ة هو عملية جغرافي -توجد بها الهوية ، والعالمات الجسدية ، والذات في نفس الوقت ، ويعبرون عن أنفسهم 

ام التي يتم تمييزها عن طريق التمييز العنصري ، والجنس  )وما إلى ذلك( تؤدي هوياتها بشكل مهمة ؛ األجس

مختلف. عالوة على ذلك ، كما جادل نيل سميث ، فإن الجسد ليس "قائًما بذاته" ، وحدويًا وبقيًا. بدالً من ذلك 

(. وهكذا يؤدي موقع 119-87: 1993، تم إدراج العمليات المجتمعية واإلقليمية والوطنية والعالمية عليها )

الجسدية ، الجسد والذات ، مهام "متوقعة" أو "اعتيادية" )مثل االحتفاظ بأنواع معينة من المالبس أو عروض 

ف سياسية مختلفة. الظروف )مثل الفقر والعن -المودة في أماكنهم "المناسبة"( بينما يعبرون باستمرار عن جيو

 . والتسليع والعنصرية( مرحوال

نختتم هذا القسم بجغرافيا بشرية توضيحية مستمدة من الباحث الكاريبي إدوارد غليسان. تتناول الفقرة في 

كيف أن المشهد الطبيعي هو موقع يمكن من خالله تسييس االختالف واإلنسانية. ويكتب أن المشهد  3.1المربع 

مواقع  -العبيد الهاربين  -في المارون نفسه "يتكشف" ويكشف عن مناطق جغرافية خفية مثل تلك الموجودة 

التراجع ، ومواقع العمل بالسخرة ، والمقاومة / اإلضرابات. تتحد الطبيعة والثقافة ؛ جذور األشجار ، والشمال 

، والجبل واألوراق ، مكتوبة من قبل تاريخ جسدي بشري غير أبيض قد تسرب إلى األرض. هذا االختيار ، 

لإلشارة  وغير البشري نسانطبيعية والتاريخ واألجسام الثقافية غير البيضاء ، واالإذن ، يستخدم المناظر ال

 إلى اتصاالت األنواع. 

 فقط جغرافيات

لة حتوي أيًضا على مواقع جغرافية بديت، و ةلقد جادلنا بأن األنماط الجغرافية السائدة ، متفاوتة وهرمي

تستند المناطق الجغرافية البديلة إلى االختالف والتميز المكاني للمجموعات غير فيما .  معارفو ، وتخيالت ،

غرافيات الج الجغرافية البديلة هي نقاط الصراع التي تسلط الضوء على التوتر بين طرائقالمسيطرة ؛ ال

يستخدم   : ، العرق الطبيعة ، الثقافة ، األجساد (3.1المربع ) . وهكذا ، جغرافيات خيالية واالختالفات المهيمنة

الطبيعية الستكشاف الهويات  ظاهرالم ،( 1989) الخطاب الكاريبي ،في جميع أنحاء كتابه إدوارد جليسان 

فة عن كيفية الطبيعة والثقا . المقطع أدناه هو مثال غير البيضاء والفلسفات في منطقة البحر الكاريبي

ددون اهتمامه بالسياسة والتاريخ ، معًا ، يؤطرون اهتمامات جليسان ويح والعنصرية واألجساد واالختالف ،

 جود وانتظام األشياء.المكانية لو
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المواقع السياسية المقاومة ، تشير جميعها  المعارف التي تعيد تكوين المعاني الجغرافية الراسخة ، و

طبيعة الحال ، فإن ممارسات عدم . ب مناطق جغرافية بديلة وصراعات جغرافية إلى أن االختالف يدل على

لكنهم يقترحون أن التجارب المكانية ، للسيطرة  . اإلرسال هذه ال تمحو تفاوت التسلسالت الهرمية المكانية

 ومهيمن عليها ، ليست متميزة ومنفصلة ، وليست مستقرة بالكامل ، وغير قابلة للتشفير أو غير قابلة للتغيير.

تيبات الجغرافية التي تتقاطع وتخرب التسلسل الهرمي الجغرافي تلك الهويات واألماكن والتر

 دغير مرئية و / أو تع -القوة والمعرفة ، سرديات اإلزاحة ، االختالف  "المقاييس "األخرى -"الطبيعي" 

مع ذلك ، و . توضيح االختالف والكتابة والعيش الجغرافي الذي ال يتكرر خارج النظام الجغرافي "الطبيعي"

ا هالتسلسالت الهرمية المكانية هي طريقة يمكن من خاللها تخيل مناطق جغرافية أكثر عدالً أو إعادة تسييسفإن 

( 3.2)المربع  ( للتنظيم الجغرافي المحلي والعالمي2000إعادة تصور هارفي ) هذا يمكن رؤيته في ديفيد  .

قة جديدة ، التسلسالت الهرمية وإعادة الظهور بطري ، حيث من المفترض أن تتالشى الحدود والوصالت

المكانية "الطبيعية" ليست قادرة على الحركة ، والمعرفة الجغرافية ليست مرتبطة بأي حال من األحوال 

قوم على الجغرافيا ، التي ت باألقواس الهرمية المكانية الطبيعية ؛ يتيح هارفي "مكانًا" مختلفًا لالختالف في

 . وحدود السوائل ةالتبادلية بين األنواع الجغرافي

مجموعة متنوعة ومزدهرة إلى حد ما من العمل  ننتهي بالسؤال ، هل هناك أرثوذكسية يتم إنتاجها من

يجادل وودز بأن تجربته  ؟ كاليد هل يبعث األمل في المزيد من المناطق الجغرافية العادلة ؟ حول االختالف

للتشكيك بجدية  : قاده قية في الواليات المتحدة قدمع الخراب الذي عانت منه المجتمعات األمريكية األفري

 هبدو غير قادر على سماع الصرخات المنبعثة من روح هذت أدبيات العلوم االجتماعية التي ، في الغالب ،

 . يرمز إلى مجامعة الميت في يد الطبيب الشرعي . نفس األدوات التي ترمز إلى األمل في يد الجراح األمة

دئة أصبحت المسؤولية ص ؟ امتلك األدوات النظرية وطريقة التدريس واالجتماعية ديميك هل أصبحنا محققون

هل يعكس بحثنا بأي شكل من األشكال الخبرات ووجهات  لدرجة أنه ال يمكن استخدامها إال لتشريح الجثث؟

 (.63: 2002من سكان هذه المجتمعات المحتضرة؟ ) النظر واالحتياجات

. لقد كانت  ( افتتاحية مجلة المجتمع والفضاء عن طبيعة النوم1996سميث )وبالمثل ، كتب نيل 

عدم و بعالم يتسم بظلم عميق ومادي ينغير مبال أن العديد من الجغرافيين يبدو أنهم نائمون ، أي أنهم ، مجازية

ة جديدة إنشاء مناطق جغرافي ( ، مع ذلك ، يجادل بأن قدرتنا على254: 2000. ديفيد هارفي ) المساواة

ل ثالثة معوقة بفض ،  )واالضطرار حتًما إلى القيام بذلك مقيًدا بـالظروف الجغرافية التي ليست من اختيارنا

من أين   إلى أي مدى يمكننا أن نرى ؛ و  الجغرافيا ؛ من يمكننا أن نرى اذ : جوانب من ارتباطاتنا الفكرية

الف بعيًدا عن رؤية االخت ية مع "المعرفة الموجودة" والذهاببناء على االهتمامات النسو يمكننا تعلم الجغرافيا

ترغب  رائقطالتفكير البديلة والحلم بشأن مستقبلنا ب طرائقالتعرف على  يسلط هارفي الضوء على ضرورة .

 . بوعي في االختالف

 

 استنتاج

تستدعي كالً من الفتحات واإلغالق عندما نتحرى عن  G / geographyنأمل أن نكون قد أظهرنا أن 

الجغرافيا موقع تحليلي ومادي يمكن من خالله استمرار خصوصيات االختالف االجتماعي  / Gاالختالف. 

وكشفها وتحديها. يتطلب التعرف على االختالف )االختالفات( أن تُفهم عمليات التنسيب الجغرافي واإلزاحة 

أو مكان وجودها ، ولكن أيًضا للطرق التي تُظهر بها القواعد واللوائح التي تؤدي إلى ليس فقط على حقيقتها 

ل وكيف يمكننا معرفة وتنظيم هذا العالم بشك -"وضع" جغرافي كيف نعرف وكيف ننظم العالم نحن نعيش في 
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نتاج الفضاء إ مختلف. بشكل أكثر وضوًحا ، تتساءل جغرافيات االختالف عن كيفية مشاركتنا بشكل مختلف في

، وكيف تشكل الجغرافيا حياتنا الحالية. هذا يعني أنه يجب علينا التفكير في كيفية مشاركتنا في عمليات 

المكاني ، داخل األكاديمية وخارجها. هذه ليست مهمة -االستبعاد ، وإزاحة االختالف ، والنظام االجتماعي

ة. إننا نكافأ على أشكال مختلفة من الملكية الجغرافية سهلة؛ في الواقع ، الجغرافيا صعبة ألنه موقع للرغب

الرأسمالية ، وننجح )خاصة في الدول المتقدمة( عندما نمتلك الفضاء والمكان و "األشياء" ؛ نكافأ عندما نتحكم 

في الفضاء ، ونوفر الترتيب المكاني ، وننضح السلطة المكانية ، ونتابع الخرائط. ونعاقب عندما نتصرف 

ر محله" ، أو ببساطة نعتبر "في غير محله". ومن ثم فإننا ندافع عن المواجهة مع الرغبة الجغرافية "في غي

ق التي نديم بها هذه الرغبة من خالل ائفي إزاحة االختالف بشكل مربح ولكن أيًضا من أجل االعتراف بالطر

مرئي ايز الجغرافي الذي ينبني على الإعادة تدوير رموز الجسم ، وتقسيمات الطبيعة والثقافة ، والعرق ، والتم

 . () الفروق الجسدية

 

  3.1المربع 

 الطبيعة ، الثقافة ، األجساد ، العرق

 الخطاب الكاريبي

( ، يستخدم إدوارد جليسان المناظر الطبيعية الستكشاف الهويات 1989في كتابه ، الخطاب الكاريبي )

قافة . يمثل المقطع أدناه مثاالً على كيفية قيام الطبيعة والثوالفلسفات غير البيضاء في منطقة البحر الكاريبي

مكانية اهتماماته في السياسة ال وتحديد ريخ معًا بتأطير اهتمامات جليسانوالعنصرية واألجساد واالختالف والتا

 . األشياء لوجود

حجب المطر عتبة الحرارة ؛ أعمق من ذلك ،  ]المشهد[ هو كل مركز يقدم بعًدا واضًحا. في الوقت نفسه ،

تلك الشقوق التي تصبح مرئية عندما تتكشف المناظر الطبيعية. في شمال البالد ، الكتلة المعقدة من الخضر 

الكئيبة التي ال تزال الطرق ال تخترقها. وجد المارون ملجأ هناك. . . جذر العنب وزهرة البنفسج. شبكة كثيفة 

ن البدائي ، ال يمكن اختراقه والبدائي. تحت األكوام التي تختفي عن األنظار ، تنتصب من السراخس. الطي

أشجار الماهوجني الخانقة المدعومة بشواطئ زرقاء على نطاق بشري. الشمال والجبال واحد. كان هناك 

،  Coolies هؤالء األشخاص من الهند الذين كانوا جزًءا من التجارة في القرن التاسع عشر والذين نسميهم

في جوادلوب ، ماالبارس. اليوم ، تقطع حقول األناناس المسطحة األخاديد القاحلة في هذا العالم المنعزل 

والبعيد. ومع ذلك ، فإن هذا التسطيح الشائك يهيمن عليه ظل الغابات الكبيرة. المهاجمون من منطقة لورين ، 

: سلموا بمناجلهم حقل األوراق المنقوع 1976في عام الحمقى والسود ، وكلهم مارتينيكيين ، حوصروا هناك 

 بالدم.

 

  3.2المربع ( 10: 1989) 

 مكان بديل: "إديليا" لديفيد هارفي

احات مس)الواردة في ملحق لكتاب ديفيد هارفي  أحد األمثلة على تصور مختلف لتنظيم الفضاء هو

عائالت  الناس ال يعيشون في . في هذا المستقبل الذي يصف فيه مستقباًل مثاليًا يسميه "إديليا" (2000 األمل

من البالغين واألطفال ، عشرة منهم أو نحو ذلك   30-20 ولكن في "مداخن" ، وهذا هو مجموعات من

شخص(. حوالي  60.000معًا لتشكيل "إديليا" )من حوالي  حيًا 20. يجتمع ما يقرب من  أحياء'' يتجمعون معًا

وحدة تسمى "المنطقة" )ثالثة ماليين شخص على  لتشكيل أكبر سياسي متجاورإديلياس اجتمعت  50 إلى 20
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لمكاني . قد ال يبدو هذا الشكل ا منطقة بيولوجية تهدف إلى أن تكون مكتفية ذاتيًا قدر اإلمكان األكثر(. هذا ايضا

س ولكن هارفي وعلى عدد من المقايي مختلفة تماًما عما هو موجود بالفعل في عدد من األماكن من التنظيم

التي ليست متجاورة مكانيًا ولكنها  ، "أشكال التنظيم في تلك المنطقة تتحد لتشكل "أمة يبتعد جذريًا عن تيار

عًا م تجمع بين المنطقة في المناطق المعتدلة واألجزاء االستوائية وشبه االستوائية وشبه القطبية من العالم ،

ن . م ليست ميزات دائمة للخريطة الجيوسياسية لك ، األمة هي. عالوة على ذ ألغراض التجارة والمقايضة

 . لحل واإلصالح بشكل دوريا المتوقع


