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 التأصيل النظري لتفسير العالقة بين اإلنسان والبيئة

 (دراسة سوسيولوجية) 

 رضا قجة/ د.صليحة مقاوسي، أ/ د.ساعد هماش ، أ/اسمهان بلوم، د/د

 .جامعة مسيلة/  1جامعة باتنة 

Email : Saad.hemache@gmail.com 

 :ملخص

منذ وجد اإلنسان على هذه المعمورة، وهو في صراع مباشر مع الطبيعة وما تحتويه من تحديات  

وصعوبات، ففي بداية األمر كان يعيش على ما يصطاده من الحيوانات واألسماك، ثم بنوع من التطور 

البشري حاول التأقلم أكثر مع الطبيعة صار يقتات من الزراعة وما تنبته األرض، ومع تطور الفكر 

وكوارثها وتحدياتها، فتارة يسايرها، وتارة يحاول السيطرة عليها، وتارة يستسلم لها، ولتفسير هذه العالقة 

بين اإلنسان والطبيعة ظهرت عدة نظريات واتجاهات فكرية ومؤلفات علماء وباحثين محاولة لتفسير 

لطبيعة، وهو ما يعرف بالنظريات البيئية، وفي هذه الدراسة النظرية سيتم الرابطة التبادلية بين اإلنسان وا

التطرق إلى التأصيل النظري لتفسير العالقة القائمة بين اإلنسان والبيئة من خالل أهم المدارس البيئية 

 .المفسرة لهذه العالقة

 : الكلمات الدالة

 .البيئة، المدارس البيئية، اإلنسان، المجتمع، العالقة 

 :مدرسة الحتمية البيئية-1

الفكرة األساسة لهذه المدرسة ترتكز على أن البيئة هي المسيطرة على اإلنسان بتسييره ال تخييره،  

ودوره فيها دور سلبي بالخضوع والتقيد، وأن لها إسهاما كبيرا في تشكل ونشأة الثقافة والقيم والنظم 

فات القائمة بين المجتمعات البشرية مردها إلى االجتماعية وحتى الطباع واألخالق، وأن االختال

 .االختالفات المتباينة في الظروف البيئية

وبدأ التفكير الحتمي في البروز خالل القرن التاسع عشر واستمر حتى أوائل القرن العشرين، إال أن " 

سفة والكتاب كما موضوع تأثير البيئية الطبيعية على اإلنسان من الموضوعات القديمة التي عالجها الفال

عالجها المؤرخون والجغرافيون منذ القدم، والحتمية أو البيئية تعتبر اإلنسان كائن سلبي خاضع للظروف 

)"البيئية المحيطة به، وحياته الجسدية واالجتماعية والحرفية انعكاس لتكيفه مع البيئة فهو منها وإليها
ع 

بد 

 (.52، 1991مع البيئية، الجغرافية البشرية، صراع اإلنسان : هللا عطوي

وقد ظهرت أفكار وبوادر هذه المدرسة خالل القرون ما قبل الميالد، وبالتحديد عند مفكري اإلغريق،  

 024)الذين كان لهم الفضل في وضع حجر األساس لكثير من العلوم ومن وراء هذه المدرسة هيبوقراط 

-11)، أسترابون "السياسة"في كتابه ( ق م 322-280)، وأرسطو (الجو والماء واألقاليم"في كتابه ( ق م

.، وابن خلدون في القرون الوسطى أين تطرق إلى موضوع نشأة المدن واألمصار(ق م 40
 

(
فيصل ذيب

 :

 (. 10، ص5111المدخل اإلسالمي للبيئة رؤية في علم االجتماع البيئي،

وهو يضع أسس ومبادئ هذه المدرسة ينبه  هيبوقراطومن خالل متابعة أفكار رواد هذه المدرسة نجد  

إلى أن االختالفات بين سكان اإلقليم والتي أبرزها اختالف الصفات الجسدية والنفسية، واضعا مقارنة 

واضحة بين السكان المعرضين للعوامل الطبيعية مباشرة كاألمطار والرياح، وهم في العادة سكان الجبال 

الفئة منها الشجاعة واإلقدام، أما سكان األقاليم السهلية فهم يتصفون  محددا لسمات سلوكية وأخالقية لهذه

بنحافة القامة والشقرة وفيهم طبيعة السيادة واإلمارة
 (i)

. 
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على العالقة بين المناخ وطبائع الشعوب واالرتباط الموجود بين أرسطو فقد ركز " السياسة"وفي كتابه  

ة على سكان األقطار األوربية بكونهم شجعان ولكن ينقصهم تأثير المناخ في سمات األفراد، وأعطى صور

التفكير السليم، وهم أكثر حرية من غيرهم، عكس سكان آسيا فهم حكماء مهرو ولكن ينقصهم الحماس 

فيرضون بحياة الذل والهوان، وبالنسبة لإلغريق في تلك الفترة كانوا يتوسطون أوربا وآسيا فاجتمعت فيهم 

الجنسين الصفات الحسنة لكال
 (ii)

 . 

فقد تطرق إلى عنصر الماء وما يعتريه من تلوث بسبب ( القوانين)وانطالقا من كتابه أفالطونأما  

اإلنسان، هذا التلوث الذي بدوره يؤدي حتما إلى أمراض عديدة تصيب اإلنسان، فوجب حماية الماء 

بواسطة قانون يحمي العنصر البيئي من جهة والعنصر البشري من جهة أخرى، وقد ظهرت عدة قوانين 

ة على هذه الشاكلة في ذلك العصر بيئي
(iii)

. 

حين حاول تفسير عظمة وقوة مدينة روما اجتماعيا وسياسيا وحضاريا من خالل أثر  أسترابونوكذلك  

تضاريس األرض والمناخ والعالقات المكانية لظهور هذه المدينة، فهو بذلك يربط قوة هذه المدينة 

وعظمتها بالتضاريس والمناخ
 (iv)

. 

اتفاقهم على أن الطبيعة أو البيئة هي  -الرواد األوائل لهذه النظرية-ي كتُّاب اإلغريق والمالحظ ف 

المؤثر القوي على اإلنسان في اكتساب الطبائع سواء الحسنة أو غير الحسنة، وحتى في اكتساب الدول 

التي تناولت للعظمة والقوة راجع إلى تضاريسها ومناخها، وقد دامت هذه الكتابات الوحيدة في التاريخ 

تفسير العالقة بين البيئة واإلنسان، إلى غاية القرن الرابع عشر ميالدي أين ظهرت كتابات ابن خلدون 

والتي أشهرها مقدمته التي تعتبر نموذجا علميا وتاريخيا ساعدت في ظهور عدة علوم أهمها علم االجتماع 

 .الخ...غرافياوتطورت بفضلها عدة علوم أخرى أهمها الفلسفة والتاريخ والج

أيضا من رواد الحتمية البيئية حين تحدث في مقدمته عن العمران البشري، ويذكر  ابن خلدونويعتبر  

أن الربع الشمالي من األرض أكثر عمرانا من الربع الجنوبي
(v)

، وقد كان في تقسيمه لألرض إلى أقاليم 

غريق، ولكنه انتقل بعد ذلك إلى الحدي  طبيعية طبقا للمناخ، قد كرر ما وصل إلى العرب من جغرافيا اإل

عن أثر المناخ في طبائع الشعوب، وأخالق البشر، حي  جاء في المقدمة الرابعة أن خلق السودان على 

العموم الخفة والطيش وكثرة الطرب، فتجدهم مولعين بالرقص، متصفين بالحمق، ولما كان هؤالء 

أمزجتهم وأصل تكوينهم، كان في أرواحهم من الحرارة  السودان يسكنون في اإلقليم واستولى الحر على

على نسبة أبدانهم وإقليمهم، فتكون أرواحهم أشد حرا، وأكثر تفشيا، فتكون أسرع فرحا وسرورا، وأكثر 

انبساطا، ويجيء الطيش على هذا األثر، وكذلك يلحق بهم قليال أهل البالد البحرية توابع الحرارة في 

كثر من بالد التالل والجبال الباردة، كذلك تطرق ابن خلدون إلى موضوع نشأة الفرح والخفة موجودة أ

المدن واألمصار ، وما يجب مراعاته في أوضاع المدن، وما يحدث إذا غفل عن تلك المراعاة أي 

ضرورة حمايتها باألسوار، وتوخي األماكن الطبيعية لذلك، وضرورة بعدها عن المستنقعات أو المياه 

فاسدة، وما يراعى في البلدان الساحلية التي على البحرالراكدة ال
(vi)

. 

أيضا إلى تأثير المكان على أحوال الناس وهذه األحوال تتوزع بين األحوال  ابن خلدونوتطرق  

الثقافية واألحوال االجتماعية واألحوال الشخصية، فاألحوال الثقافية تشير للقيم والمعاني والمعايير فضال 

دي من الثقافة المتمثل في العمارة والتكنولوجيا، وتشير األحوال االجتماعية إلى النظم عن الجانب الما

االجتماعية والجماعات البشرية واألدوار المختلفة وطبيعة العالقات االجتماعية التي تسود الجماعات 

االجتماعية، أما األحوال الشخصية فتشير للميول والشعور باالنتماءات والرغبات الخاصة
 (vii)

. 

أعدل العمران، -ويقسمه إلى ثمانية أجزاء وتمثله اليوم قارة آسيا–أن اإلقليم الرابعابن خلدون ويَعتبر " 

والذي حافاته من الثال  والخامس أقرب إلى االعتدال، والذي يليهما الثاني والسادس أقرب إلى االعتدال، 

"أعدل أجساما وألوانا وأخالقا أو دينا حتى النبؤاتواألول والسابع أبعد بكثير، فلهذا كان سكانها من البشر 
 

(viii)
. 
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 -حسب التقسيم الجغرافي للمعمورة في أقاليم–( الطبيعة)إلى حد أبعد في أن للبيئة  ابن خلدونويذهب " 

تأثيرا على التكوين العقلي لألفراد واكتمال تكوينهم الفكري والنضج العقلي لكي يتمكنوا من إدراك 

ألفراد الذين بلغ الحقيقة، وربط ذلك ببعثة األنبياء إلى البشر، حي  يرى أن األنبياء والرسل ال يبعثون إال ل

مستواهم العقلي ونضجهم الفكري درجة من العقالنية واإلدراك المنطقي لألشياء والتمييز والتصديق 

بحقائق األنبياء على أسس موضوعية، ودرجة وسمو اإلنسانية في تفكيرهم واستخدامها للعقل في 

ا يختصهم أكمل نوع في خلقهم، إن األنبياء والرسل إنم: "استكشاف كنه األشياء، ويقول في هذا الشأن

وأهل هذه األقاليم أكمل لوجود االعتدال لهم :" ، ويقول أيضا في شأن تأثير األقاليم على السكان"وأخالقهم

فتجدهم على غاية من التوسط في مساكنهم، ومالبسهم وأموالهم وصنائعهم، ويتخذون من البيوت المنجدة 

"استجادة اآلالت والمواعين، ويذهبون في ذلك إلى الغايةبالحجارة المنمقة بالصناعة يتناغون في 
(ix)

. 

في ربطه طبائع الناس بالطبيعة يجده حدد وبدقة أكثر ممن سبقوه، كيفية ابن خلدونوالمدقق في فكر  

تأثيرها على طبائع وأخالق البشر، وأن كل إقليم وما يحتويه من طبيعة ومناخ، ينعكس ذلك على   

م، فإذا كان حار كانت طبائعهم وأرواحهم حارة تميل إلى اللهو والترف، وإذا كانت طبيعة ساكنيه وطبائعه

الطبيعة عكس ذلك كانوا تبعا لها في األخالق والطبائع، وفي تشخيصه الدقيق لهذا االنعكاس يعتبر أكثر 

 .تفصيال للحتمية البيئية من اإلغريق الذين سبقوه

، ومؤلفات "الجمهورية"من خالل كتابه بودان كرين أمثال عدة مف ابن خلدونثم ظهر في أوربا بعد   

، حي  تحدثوا عن تأثير الطبيعة والمناخ في اإلنسان، واتخاذ "روح القوانين"ضمن كتابه  مونتيسكييه

 .البيئة مقياسا ووسيلة لمعرفة طبائع البشر

أن  -"الجمهورية"انطالقا من كتابه -التي ظهرت خالل القرن السادس عشر، أراد بودان فكتابات  

يبرهن على أن شكل الجمهورية ينبغي أن يتطابق مع صفات البشر المختلفة والمتنوعة، ومن هنا بدأ 

يفصل في وسائل معرفة طبائع البشر، وكتب أن أهل األقاليم معتدلة المناخ على جانب أقوى من حي  

لصناعة إال أنهم أذكى عقال من أهل األخالق من أهل الجنوب، وأن أهل الشمال وإن كانوا أقل مهارة في ا

الجنوب، وأنهم كالوحوش في قسوتهم، ولكنهم أنقى فؤادا وأسلم طوبة، بينما أهل الجنوب مثل الثعالب 

يصرفون كيدهم لشفاء ما في صدورهم من غل وانتقام، ويرى أيضا أن أهل المنطقة المعتدلة هم فقط 

أن يصير عليه أهل الشمال، وأعمق من أن يفهمه أهل  القادرون على الجدل المنطقي ألنه أمر أصعب من

الجنوب الذين يريدون أن يروا عالمة السماء أو معجزة إلهية حتى يقتنعوا
(x)

. 

روح القوانين : "بالنسبة لعالقة البيئة باإلنسان وعمران المدن، في كتابه مونتسكييهوقد جاءت أعمال  

، حي  ذهب إلى أن اإلنسان كائن فرد تقابله قوتان كبيرتان هما المناخ واألرض وقد استطرد مونتسكييه "

في كتاباته إلى أن للتربة أثرها في النظم الفضائية لإلنسان حي  أن جذب األرض في نظره ساعد على 

كما أنه أقام عالمة  إنشاء حكومة شعبية في حين أن خصوبتها ساعدت على إنشاء حكومة أرستقراطية،

بين المناخ واالستعباد والتحرر، حي  ارتبط المناخ الحار في نظره باالستعباد والرق وارتبط المناخ البارد 

بالشجاعة
 (xi)

. 

ئمة بين اإلنسان والبيئة، واتفاقهم على تأثير وظل هذا شأن المفكرين والمؤرخين في تفسير العالقة القا 

الطبيعة في طبائع وسلوكيات البشر، وأخالقهم وُخلقهم تبعا ألقاليمهم ومناخهم وتضاريسهم، إلى أن برزت 

" 1881أصل األنواع "في القرن التاسع عشر، ومن خالل األفكار الوردة في كتابي  داروين نظرية 

فيهما الكثير من الباحثين والمجتهدين ضالتهم المفقودة، حي  أن هذه  ، حي  وجد"1881تطور اإلنسان "و

تفسيرا علميا دقيقا لتطور الكائنات الحية وتوضيح العالقة بين البيئة والكائن  -في نظرهم–النظرية تعتبر 

ا، الحي على أنها عالقة مالءمة وتكيف تحتم على كل الكائنات أن تتالءم مع البيئة وتتكيف مع ضرورياته

 .بل أن البيئة في حد ذاتها تختار  من األفراد ما يتالءم معها وتترك الفناء لغيرهم، والبقاء لألصلح
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ورغم أن نظرية داروين القت انتقادا كبيرا، بل ثبت خطأها في كثير من الدراسات المعاصرة إال أنها  

يئيين والجغرافيين، بل وحتى في عرفت رواجا كبيرا وتأثيرا واسعا على تفكير عدد كبير من الباحثين الب

 .مجال علم االجتماع واألدب واألخالق

فريديريك راتزل، هذا بالنسبة للحتميين القدامى، أما الحتمية الحديثة، والتي يتزعمها العالم والرحالة  

م 1882وهو عنوان مجلدين نشرهما عامي " الجغرافيا البشرية"والذي وضع أساس علم جديد هو 

  .   درس من خاللها حياة البشر في مجاالت نشاطاتهم المختلفة وفي مجتمعاتهم المتباينة م، حي 1811و

من أشد المتحمسين لإليكولوجية البشرية الحديثة، وذلك ألنه تخلص من االنطباعات  راتزلويعتبر  

جية موضوعية الشخصية في تحليله للعالقة بين البيئة واإلنسان، ومن األحكام الذاتية وانتقل للبح  بمنه

بإبراز أهمية اإلنسان كعنصر بيئي قوي، وحتمية المؤثرات البيئية وأثرها على البشرية وتاريخ اإلنسانية
 

(xii)
. 

كيفية توزيع : واهتم في دراسة العالقة القائمة بين البيئة واإلنسان من خالل ثالث محددات وهي  

ذا التوزيع تفسيرا بيئيا، وكيفية تأثير البيئة السكان على سطح األرض في أقاليم معينة، وكيفية تفسير ه

وجه اهتمامه إلى حياة المجتمعات السياسية، " الجغرافيا السياسية"على المجتمع بصفة عامة، وفي كتابه 

ودرس الدولة على ضوء عالقتها بالبيئة وأساسها الطبيعي الفيزيوغرافي بمعنى دراسة الدولة كما هي 

واقعة في مكانها
 (xiii)

 . 

المتأثر كثيرا بنظرية داروين، والذي اهتم بوضع أسس علم أرنست هيجل ومن المعاصرين لراتزل  

جديد سماه بعلم البيئة الدارس لتعاون الكائنات العضوية التي تعيش في بيئة واحدة وتالؤمها مع هذه البيئة، 

ال يختلف عن الكائنات واإلنسان في نطره لم يكن سوى أحد الكائنات العضوية التي يجب دراستها وهو 

 .األخرى التي تحيط به في مقدار الخضوع للظروف البيئية

وظهر اتجاه جديد يهتم بمعالجة المشاكل االجتماعية ويخضع السلوك االجتماعي لقوانين تشبه القوانين  

ف الطبيعية في حتميتها، وبذلك تكون الظواهر االجتماعية مثل البطالة واالنتحار ظواهر خاضعة لظرو

 بكلاقتصادية ال يملك اإلنسان السيطرة عليها، ولكنه أسير لتلك الظروف وبذلك ذهب المؤرخ اإلنجليزي 

إلى أن هناك عالقة وثيقة بين اإلنسان والعالم الخارجي، عالقة تربط النشاط البشري بصورة من القوانين 

كل واضح في نظره في تكوين آراء الطبيعية والتي تتمثل في الشكل العام بتضاريس المكان والتي تؤثر بش

 .الشعوب وعاداتهم المختلفة

إلى حد القول أن اإلنسان ال يخلق بحريته الطراز االجتماعي ولكن الطراز ديموالند وذهب بعد ذلك  

الرعوية ولكن عن  "اإلستبس"االجتماعي يخلق عن طريق الطبيعة، مثال ذلك أن اإلنسان ال يخلق مناطق 

 .وجد الطراز االجتماعي الرعوي في مناطق اإلستبس طريق هذه المنظومة

أثر العوامل البيئية على اإلنسان ونظمه، وهذه  فقد تطرقت إلى مس الين سمبلأما تلميذة راتزل  

في العوامل ذات التأثير المباشر على اإلنسان مثل المناخ : العوامل البيئية تتمثل في جوانب ثالثة أولها

ولون بشرته، وعوامل بيئية ذات تأثير غير مالئم مثل الموقع الجغرافي وعامل  ومالئمة اإلنسان لظروفه

القرب من مراكز الحضارة وعامل العزلة البيئية فهي تؤدي إما إلى تقدم اإلنسان الحضاري أو تأخره، 

بمعنى لإلنسان  والعامل الثال  يتمثل في تلك العوامل البيئية التي تؤثر في النمو االقتصادي واالجتماعي

أن البيئة تؤثر على اإلنتاج الزراعي وبالتالي تؤثر على ثراء أو فقر اإلقليم
(xiv)

. 

والذي تتلخص أفكاره واستنتاجاته في تفسير العالقة القائمة بين البيئة واإلنسان  فيكتور كزنكذلك برز  

ومناخها ومائها أعطني خريطة لدولة ما، ومعلومات وافية عن موقعها ": في عبارته المشهورة التالية

ومظاهرها الطبيعية األخرى ومواردها، وبإمكاني في ضوء ذلك ان أحدد لك أي نوع من االنسان يمكن 
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أن يعيش في هذه األرض، وأي دولة يمكن أن تنشأ عليها، وأي دور يمكن أن تمثله هذه الدولة في 

"التاريخ
(xv)

. 

خاصة بالمقارنة  -مأكله وملبسه ومسكنه وعمله واإلقرار بأهمية البيئة الطبيعية في حياة اإلنسان في  

فيه نوع من الصحة، إال أن المغاالة في إعطاء البيئة كل هذا  -بين سكان السهول والجبال والصحارى

الوزن وتجاهل الجهد البشري واالختيار اإلنساني هو ما ال يُقَُر به، خاصة وأن الحتميين ال يلجأون إلى 

لتفسير ما عجزوا عن تفسيره من اختالفات جوهرية بين الشعوب بالمنطق أو  البيئة الطبيعية غالبا إال

الدراسة العلمية، ولذلك كانت العموميات هي الغالبة على كتاباتهم وأحكامهم التي تدخل فيها النواحي 

الشخصية في أغلب األحيان، سواء في ذلك الكتابات القديمة أو الحديثة باستثناءات قليلة
(xvi)

 . 

األفكار الرئيسية لمدرسة الحتمية البيئية وهؤالء هم أبرز مفكريها، وركيزة أفكارهم أن  هذه هي 

اإلنسان في حياته مسير ال مخير، تتحدد طباعه انطالقا من حتمية بيولوجية أو جغرافية تجعله يستسلم 

كفة الطبيعة على  ويسلم بواقعه، وقد لقيت هذه المدرسة عدة انتقادات، أهمها غلوها غلوا شديدا في تغليب

اإلنسان، وعدم منطقيتها في تفسير تطور البشر واكتساب طبائعهم حي  أن البيئة ليست العنصر الوحيد 

والفعال في اكتساب الناس لطبائعهم وطبعهم، بل هناك عدة عوامل تشترك في تكوين ُخلق وخالئق 

القهم وسلوكياتهم رغم اختالف األفراد، باإلضافة إلى أن التاريخ أثبت تشابه حضارات الشعوب وأخ

بيئاتهم وتضاريسهم ومناخهم، وأغفلت كذلك هذه المدرسة قدرة اإلنسان بعقله وفكره والتطور التكنولوجي 

الذي بفضله استطاع التأقلم مع الظروف الطبيعية والبيئية والتعايش معها، بل والسيطرة عليها وتطويعها 

 .في كثير من األحيان

 :رية أو اإلمكانيةالمدرسة االختيا-5

نتيجة االنتقادات الموجهة لمدرسة الحتمية البيئية، ومبالغتها في تفسير العالقة بين البيئة واإلنسان،  

وتغليبها للطبيعة على القدرة اإلنسانية وما أوتي هذا الكائن من قوة وعقل، ظهرت مدرسة موازية سميت 

محاولة تفسير . ر روادها ما ذهبت إليه المدرسة الحتميةبالمدرسة االختيارية أو اإلمكانية، مخالفة بأفكا

 .العالقة بين اإلنسان والبيئة بنظرة مخالفة ومنطقية

وإن الجغرافيا االجتماعية علم طموح يحاول أن يفسر تكوين المجتمعات البشرية كلها من أبسطها حتى  

جميع العلوم االجتماعية طوع أمرهم من  أشدها تعقيدا، وأن المرء إذا استمع إلى الجغرافيين ليخيل إليه أن

األنظار إلى ضرورة دراسة المجتمعات البشرية  دوركايموقد لفت ، خالل الربط بين الجغرافيا والمجتمع

على أساس اجتماعي فإنه ال ريب فيه أنه ال يمكن فهم المجتمعات البشرية دون األساس الجغرافي الذي 

جتماعية يوجه اهتمامه إلى المجتمع من حي  تكوينه، عدد سكانه نعيش عليه، إن علم المورفولوجيا اال

وعالقتهم بالبيئة، ولكنه يهتم أوالً بالمجتمع، ومنهج دراسته اجتماعي، أما الجغرافية فهي تهتم أوال بالمكان 

 إلى جانب المورفولوجيا االجتماعية، نشأت في هذا، وأي البيئة وعالقة اإلنسان أو المجتمع بهذه البيئة

الوقت أيضاً مدرسة جغرافية في فرنسا، ال تسلم بحتمية البيئة، وال بطغيانها القاسي على االنسان 

والمجتمع، ولكنها تعترف بالحرية االنسانية، وتعطي للظروف البشرية واالجتماعية أهميتها في االستجابة 

وتعرف هذه المدرسة بالمدرسة اإلمكانية. للظروف البيئية
 (xvii)

. 

المدرسة وركيزتها العلمية أن اإلنسان غير خاضع تماما وكليا لمؤثرات الطبيعية وضوابط  وأساس هذه 

البيئة، وإنما قادر على التغيير والتطوير والتأقلم، من خالل االختيارات التي تقدمها له البيئة الطبيعية، 

حاول السيطرة على والتي يختار منها ما يتناسب ويتالءم مع قدراته وطموحاته وأهدافه، فهو بذلك ي

الطبيعية، بتطويعها وتعديلها وتغييرها وفقا لمشيئته، وتؤمن هذه المدرسة بحرية اإلنسان في االختيار، 

وهو بذلك . فالبيئة ال تحتوي على ضروريات أو حتميات وفقط، وإنما تقدم لإلنسان عددا من االختيارات

واختيارها أنسبها وتوافقها مع طبيعته وميوالته، وعلى يعتبر قوة إيجابية فعالة على تهيئة مطالبه وتعديلها 

هذا األساس فليست هناك حتمية مطلقة وصارمة بل هناك إمكانية واختيار ومرونة
 (xviii)

. 
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المتأمل في أساس وركيزة هذه المدرسة في تفسير العالقة القائمة بين اإلنسان والبيئة، يجدها منحت  

، وعدم إقصائه في التعامل والتعاطي مع الطبيعة كما ذهبت إليه الفرصة لإلنسان باعتباره كائنا مفكرا

المدرسة الحتمية، واعتبرت اإلنسان بقدرته وتفكيره عنصرا إيجابيا مع البيئة ال سلبيا، يستطيع بما منحه 

الخالق من عقل وتدبر مسايرة الطبيعة ومعايشتها وعدم الخضوع لها كلية، وإنما محاولة تطويعها ولو 

 .وعدم منحها الفرصة كلية لرسم خلقه وطبعه مثلما ذهبت إليه الحتمية البيئيةجزئيا، 

وازدهرت أفكار هذه المدرسة في بداية القرن العشرين، وارتبطت أفكارها بقدرة اإلنسان في التأثير  

تجات على البيئة الطبيعية، ومع وجود تقدم ملحوظ في التصنيع وإنتاج األدوات واآلالت واستغالل هذه المن

في تمكين اإلنسان من العيش في كافة الظروف البيئية، كالعيش في المناطق الباردة جدا مثل آالسكا، أو  

العيش في المناطق الحارة جدا، مثل الربع الخالي في الجزيرة العربية، باإلضافة إلى أن اإلنسان هو الذي 

، والتقدم العلمي والتكنولوجي الذي أدى إلى يحدد نمط استغالله لموارد الطبيعة، ومظاهر العمران المختلفة

التأثير في البيئة بشكل فعال، يدعم فكر هذه المدرسة التي تؤكد دور اإلنسان في رسم عالقة مميزة بالبيئة 

الطبيعية
(xix)

. 

من  فيدال دي ال بالشويرجع الفضل للمدرسة الجغرافية الفرسية في ظهور مبدأ اإلمكانية، ويعتبر  

مؤسسيها، ويرى من خالل أفكاره ومساهماته في هذه المدرسة أن لإلنسان دور كبير في تعديل أشهر 

بيئته وتهيئتها وفقاً لمتطلباته واحتياجاته، ويصف البيئة بأنها إنسانية وليست طبيعية، ينبغي دراستها على 

ويرى التنوع في  أساس تاريخي من خالل تحليل جهود اإلنسان في عالقاته مع البيئة عبر التاريخ،

عناصرها حي  يختار ما يتالءم منها حسب مهاراته اآللية واليدوية، فالعامل الحاسم هنا هو قدرات 

وخير مثال على ، اإلنسان وإمكانياته التي ظهرت في إقامة الجسور والسدود وشق األنفاق الجبلية وغيرها

قامة الجسور ومشروعات الري وبناء السد هذه القدرات اإلنسانية الحضارة المصرية القديمة من خالل إ

العالي وغيرها من الحضارات اإلنسانية األخرى في بالد السودان والحبشة
(xx)

. 

من رواد هذه المدرسة، حي  يرى العالمان أن مظاهر البيئة هي   إسحق بومانو لوسيان فيفركذلك  

ر وغيرها، وأن اإلنسان هو الذى من فعل اإلنسان مثل حقول الشعير ومزارع األرز والقطن وقصب السك

نظم الحقول وأقام الجسور والسدود وشق الترع والمصارف، واخترع أساليب وأدوات زراعية جديدة 

ال يقتصر األمر على الزراعة وإنما يمتد للصناعة التي ترتبط إلى حد ، ولزيادة رقعة األرض التي يزرعها

بدورها تتطلب توفير المهارات وسبل المواصالت والمال كبير بتوفير المادة الخام في بيئتها والتي 

واألسواق، والتي واقعيا تعتمد على مقومات بشرية أكثر من مقومات بيئية، حي  أن المهارة والتكنولوجيا 

والمدن واختيار مواقعها كانت من األدلة التي استند إليها أصحاب هذه النظرية ، تتصل بالتواجد البشرى

ختيارية وتحكم اإلنسان في البيئة وليس لمجرد تواجدها الطبيعي، فالمدن الدينية والحربية لتأييد نظرية اال

كما أن التوزيع السكاني ألي مدينة في ، سواء من أجل عوامل ثقافية كالتدين أو عوامل أمنية كالحماية

هذا التأثير إلى  العالم يرجع إلى عوامل اجتماعية وثقافية وبشرية إلى جانب العوامل الطبيعية، ويصل

الحيوان فنجد عدم وجود بعض الحيوانات في بعض البلدان وتوفرها بكثرة في بلدان أخرى مثل البقرة في 

الهند التي يحرم ذبحها لتقديسها
(xxi)

. 

وقد كارل ساور، وفي الواليات المتحدة األمريكية  فلير ومن أتباع المدرسة االحتمالية في بريطانيا  

أثرت المدرسة األمريكية في ظهور عدد من المصطلحات التي شاع استخدامها في المؤلفات الجغرافيا 

مثل المظهر الطبيعي ويشمل كل العناصر الطبيعية، والمظهر البشري الذي يشمل أعمال اإلنسان وآثاره، 

إال أنه ال يملك الحرية وعلى الرغم من اعتراف اإلمكانيين بسيادة اإلنسان وسيطرته على الممتلكات، 

الكاملة في تغيير بيئته، حي  أنها ما زالت تضع أمامه حدودا لم يستطع تجاوزها، فقلة األمطار وندرة 

المياه ال تيسر قيام حياة االستقرار، ولكنها تدفع بالجماعات البشرية إلى حياة الظن واالرتجال، كما أن 
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ر من تأثر اإلنسان المتحضر الذي لديه القدرة على االبتكار  اإلنسان البدائي يتأثر ببيئته الطبيعية أكث

والتقليد، وتطبيق ما تعلم في حياته العملية
(xxii)

 . 

والجدير بالمالحظة حول هذه المدرسة أن روادها كانوا أكثر حذرا من الحتميين في معالجة العالقة  

ختالف البشري، ويؤخذ على توجهات هذه القائمة بين البيئة واإلنسان، وأكدوا على الوحدة الجغرافيا واال

المدرسة أن اإلنسان لم يسيطر سيطرة كاملة على الطبيعة، بل هناك ظواهر طبيعية تفوق قدرته العقلية 

والزالت تؤرقه إلى يومنا هذا رغم ما توصل إليه من تطور علمي وتكنولوجي، ورغم ذلك فإن هذه 

طائها فرصة لإلنسان وما يتميز به من عقل لمسايرة المدرسة تعتبر أكثر منطقية من الحتمية في إع

 .  الطبيعة والتأقلم معها

 :المدرسة االحتمالية أو التوافقية-3

للصراع الذي ( اإلمكانية)وتقوم هذه النظرية بدور الوساطة بين كل من أنصار الحتمية واالختيارية  

التوفيق بين اآلراء المختلفة لذا يطلق عليها اسم دار بينهما وكان البد من ظهور نظرية ثالثة جديدة تحاول 

، وهي ال تؤمن بالحتمية المطلقة أو اإلمكانية المطلقة وإنما تؤمن بدور "االحتمالية"أو " النظرية التوافقية"

اإلنسان والبيئة وتأثير كل منهما على اآلخر بشكل متغير فتغلب على بعض البيئات تعاظم تأثير الطبيعة 

واعتمد أصحاب هذه النظرية في ، ر اإلنسان عليها ويكون العكس في بعض البيئات األخرىوسلبية تأثي

تفسيرها على تصنيف نوعية البيئة من ناحية، ونوعية اإلنسان من ناحية أخرى، حي  يتفاعالن االثنين 

ليوحددت تنوع طرفي العالقة على النحو التا، سوياً ليشكال جوهر العالقة بين اإلنسان والبيئة
(xxiii)

  : 

 البيئة: الطرف األول-

 X ـــــــ بيئة سهلة X بيئة صعبة

فالبيئة الصعبة تحتاج إلى مجهود كبير من جانب اإلنسان للتكيف معها، بينما الطرف اآلخر المتمثل في  

ويقع بين طرفي هاتين البيئتين بيئات أخرى متفاوتة من حي  . البيئة السهلة فهي تستجيب ألقل مجهود

 .صعوبة فكلما اتجهنا ناحية اليمين يتعاظم دور البيئة وكلما اتجهنا شماالً يقلدرجة ال

 اإلنسان: الطرف الثاني-

 X ــــــ إنسان سلبي X إنسان ايجابي

فاإلنسان اإليجابي هو الذي يتفاعل مع البيئة بشكل كبير لتحقيق طموحاته وإشباع احتياجاته، أما  

القدرات والمهارات ودوره محدود بالمقارنة باإلنسان االيجابي ويقع بين اإلنسان السلبي فهو إنسان محدود 

 .هذين الطرفين مجموعات بشرية مختلفة في المهارات والقدرات وفي التأثير على البيئة

ومن ثم فإن هذه النظرية أكثر واقعية ألنها توضح أشكال عديدة للعالقة بين اإلنسان وبيئته دون أن  

 :ذه العالقة دون غيره، وتتمثل هذه العالقة في التنوع الذي يتضح بالشكل التاليتميز إحدى أطراف ه

 حتمية بيئية= إنسان سلبي + بيئة صعبة 

 إمكانية= إنسان سلبي + بيئة سهلة 

 توافقية= إنسان إيجابي + بيئة صعبة 

 توافقية= إنسان سلبي + بيئة سهلة 

من هذه النظرية والتي تحدد عالقة اإلنسان والبيئة  بىأرنولد توينوقد اقترب فكر المؤرخ اإلنجليزي  

 :في أربع استجابات مختلفة

تخلف اإلنسان علمياً وحضارياً مما يجعله غير قادر على االستفادة من بيئته أو أن يؤثر : استجابة سلبية-1

 .بشكل فعال عليها
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مع توافر بعض المهارات لإلنسان  تكون البيئة هي المسيطرة عليه في هذه االستجابة: استجابة التأقلم-2

 .التي تمكنه من التأقلم نسبياً مع ظروفها الطبيعية

نجاح اإلنسان في تطويع البيئة بما يتناسب مع رغباته واحتياجاته، ويستطيع من خالل : استجابة إيجابية-3

 .مهاراته اإليجابية هذه أن يتغلب على أية معوقات وإن كانت بيئة صعبة

وهي أرقى أنواع االستجابات على اإلطالق، فال يقف األمر على كون اإلنسان إيجابياً : اعيةاستجابة إبد-0

وإنما مبدعاً يعرف كيف يستفيد من بيئته ليس بالتغلب على الصعوبة وحلها، وإنما بابتكار أشياء تفيده في 

مجاالت أخرى عديدة
 (xxiv)

. 

حد كبير في تفسير العالقة القائمة بين البيئة  وتعتبر هذه المدرسة وانطالقا من تسميتها قد وفقت إلى 

واإلنسان، فهي لم تغلب الطبيعة على اإلنسان وتقصيه إقصاء تاما، ولم ترجح كفة اإلنسان على الطبيعة، 

بل حاولت التوفيق بين الرأيين، وتفسير العالقة بين البيئة واإلنسان بصورة متوازنة، وهي تقترب من 

ئية البيئة واإلنسان وتشكيل المجتمعات، وانطالقا من هذه الفكرة فإن تفاعل الواقعية في تصورها لثنا

اإلنسان مع الطبيعة ليس بالضرورة خاضع لحتمية مطلقة، أو إمكانية مطلقة، بل يتحدد وفقا لمدى صعوبة 

البيئة البيئة من جهة وقدرة اإلنسان على التكيف والتعايش معها من جهة أخرى، بمعنى تبادل األدوار  بين 

 .واإلنسان

وينبغي النظر إلى اإلنسان كعامل مؤثر، يختلف مدى تأثيره وتأثره باختالف الظروف البيئية، بمعنى  

أن اإلنسان في بيئته االجتماعية البدائية البسيطة، تكون البيئية الطبيعية هي المسيطرة عليه ويخضع في 

في بيئته االجتماعية، تضعف الصالت التي تربطه  كل أعماله للظروف المحيطة به، وحينما يتقدم بالتدريج

بالبيئة الطبيعية، ويقل أثر عواملها فيه، وهذا التحلل من قيود البيئة ال يجري بصورة واحدة في بيئات 

العالم المختلفة بسبب اختالف خصائص كل بيئة، ذلك أن تقدم اإلنسان في مدارج الحضارة مرتبط بمدى 

رها، وهذا صحيح إلى حد بعيد، ولكن البد لنا أن نضيف أنه بجانب توفر الموارد سخاء البيئة وغناها أو فق

المادية الضرورية يجب أن يرافق ذلك توفر العنصر المعنوي المتمثل في االستقرار واألمن االجتماعي 

الذي يمكن الحياة من السير والتقدم المستقر من دون أي تهديد
(xxv)

. 
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