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 :التأطير العام لمجزوءة الطبيعة والثقافة                   

 

ئن، أو لشيء، إنها مبدأ و علة الحركة و الثبات بالماهية ال بالعرض  تتحدد الطبيعة كمجموعة من الخصائص المحددة لكا

قوانين تكرر ذاتها باستمرار، إنها ضرورة ال محيد  )أرسطو(. بهذا المعنى نتحدث عن إن الطبيعة كمجال مادي، تحكمه

ذا ما سعى اإلنسان إلى فهمه  وه ، تجسد كل ما ال دخل لإلنسان فيه، أي ما ال يكون مصدره الفن أو الصناعة اإلنسانية.عنها

عبر استكشاف هذه القوانين الفاعلة في الطبيعة )العلم(. لكن مشكلة الطبيعة بدأت تطرح كمعضلة فكرية مع وجود اإلنسان، 

يعيش فيه ويتفاعل معه فهو ينتمي لهذا العالم الطبيعي،  .هذا الكائن الذي مافتئ يساءل وجوده الخاص ووجود الطبيعة ككل

 . ر بوصفه جزءا منه باستمرا 

د مجموع الخصائص الثابتة و تحدوالتي ترتبط بماهية اإلنسان، ، خر يهم اإلنسان وهي الطبيعة الداخليةآوللطبيعة أيضا بعد 

: يتعلق األمر بمجموع الميوالت أو المزاج الذي يكون طبيعيا في الفرد بالفطرة، عكس كل ما سينضاف إليه  فيه والمكونة له 

 .بحكم المكتسب

إال أن ...الحيوان خاضع ال محالة للطبيعة، خاضع لقوانينها ومسير من طرفها، إنه يبحث عن غذائه ويتحايل على فريستهف

بينما اإلنسان استطاع تحقيق قفزة نوعية فيما . كل هذا يندرج ضمن غرائزه التي جعلته حبيس الطبيعة و رهن إشارتها

يتشارك مع الحيوانات في ذلك الجانب أو البعد الحيواني إال أنه استطاع خص خضوعه وامتيازه بالرغم من أنه الزال ي

إخضاعه لقانونه الخاص عبر إقراره نظاما جديدا هو نظلم الثقافة الذي مكنه من التحكم في غرائزه وضبطها بما هو قيمي  

 . وهي امتالكه للعقلال صية مميزة أوهذا لم يكن ليتوفر لوال توفر سمة أساسية وخا... أخالقي ديني وقانوني

 بعد:  عن تعلمية تعليمية أنشطة   و دروس

 الدراسة  استمرارية لضمان

 الفلسفة المادة

 المشترك الجذع المستوى
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من نظام طبيعي إلى نظام ثقافي تحكمه   بهذا المعنى نتحدث عن الطبيعة اإلنسانية، و هي ذلك االنتقال الذي شهده اإلنسان

التي  الطبيعة اإلنسانية هي  هذه. عن باقي الكائنات األخرىهو نفسه النظام الذي جعله يتميز ضوابط ومعايير مكتسبة، 

والمشكلة تكمن في صعوبة   من حيث هي جوهر ومجموع الخصائص التي تحدد ماهية اإلنسان، موضوع تساؤلأصبحت 

؟ وهل لإلنسان طبيعة ثابتة أم ال؟ وهذه الثقافة  وهذه الماهية  فما هو هذا الجوهر. إلنسانماهية اإعطاء تحديد دقيق وثابت ل 

التمييز : المحور األول ني خالص يسبق الثقافة؟هل يمكن الحديث عن أصل طبيعي إنساهل هي طبيعة ثانية في اإلنسان؟ 

 بين الطبيعة والثقافة 

بناء اإلنسان لعالم الثقافة بناء ال رجعة فيه، فهو يبدو وكأنه يقضي على حالة الطبيعة قضاء نهائيا، فتصبح الطبيعة إن 

اإلنسان داخل جماعات، وال يوجد . وهذا تصور يجعل من الثقافة نفيا للطبيعة بمثابة ماض، بينما تمثل الثقافة الحاضر،

يميزه عن الحيوان ويجعل منه كائنا   يعيش بشكل مستقل ومعزول، إنه جزء من الجماعة التي ينتمي إليها، فهل هذا ما

    ثقافيا، ويعطينا وسيلة لهذا الفصل بين نمط خاص باالنسان وبين نمط خاص بالحيوان؟

يعة هي مايوجد فينا بحكم اإلرث البيولوجي، ولهذا فالتمييز بينهما قد ال يجد  ينتقل عبر التربية، والطب إن الثقافة هي ما

النقل والوراثة، فيكونان أساسا لمعيار التمييز والفصل، إال أن هذه المسألة مستعصية عن اإلدراك ألن :أساسه إال في سمتي 

ا يحول دون إمكان هذا التمييز ووضع حد هناك تداخال بين ما هو طبيعي وبين ما هو ثقافي في السلوكات اإلنسانية مم

 اإلنسان كائن ثقافي : المحور الثاني. مفصلي بينهما نحدد بواسطته متى انتهت الطبيعة ومتى بدأت الثقافة

  كل  كسر وبعقله بجدارته استطاع وخالق مبدع إنه فقط؛ منفعال وجودا وليس فعال وجود الطبيعة في إلنسانإن وجود ا

 فيها يتحكم أصبح ولصالحه له  خدمة وسيرها فيها تدخل بل بها، ومنفعال فيها مقيما يعد  فلم الطبيعة، هارسمت  التي الحواجز

  علمية رؤية تحكمه منظما خضوعا  أصبح لها خضوعه وحتى لقوانينها وفهم تحويل عالقة أصبحت بها عالقته ويخضعها؛

داخل الطبيعة: فهل كان حضور و فعاليته إغناء لطبيعته، أم ، و بالتلي أصبح لإلنسان حضورا و امتدادا ثقافيا فيها ومفكر

 الطبيعة والنشاط اإلنساني : المحور الثالث .تخريب لها؟

 

يجعلنا نضفي حكم قيمة على الشعوب والمجتمعات والثقافات؛ وهذا الحكم لحالة الطبيعة افتراض وجود فعلي وحقيقي إن 

المختلف اآلخر الغريب، ويضع بذلك خطا فاصال بين ثقافتين ثقافة تعيش   نفسه هو نتاج ثقافة ما، ويصير بذلك حكما على

 .حالة الطبيعة أي التوحش وثقافة تعيش حالة التحضر

فكاره ونظرته للعالم وحتى اإلنسان قيمه و أاإلنسان ينظم نفسه ويخضع لتنظيم معين يسير وفقه وداخل كل ثقافة ينتج ف

هذه  أن ومعايير يتم بواسطتها قياس مدى تحضر ونمو ثقافة ما، والواقع يثبت  سلوكه؛ وفق هذا التصور تتحدد مقاييس

إذا ما تم  و .النزعة التي تتمركز حول ثقافة دون غيرها تكتسح المجال وتفرض قوتها وسيادتها على باقي الثقافات

ت وهل من الواجب تصنيفها؟ وما  كيف نصنف هذه الثقافا: االعتراف بتعدد الثقافات وتداخلها وتنوعها يطرح السؤال التالي

 التنوع الثقافي : المحور الرابع معنى أن نبحث في مسألة رقي ثقافة وتخلف أخرى؟
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 التمييز بين الطبيعة و الثقافة   :المحور األول                

يشير إلى   الفطري. الطبيعة اإلنسانية هي ضرب من التفاعل بين ماهو فطري وما هو مكتسب، بين الطبيعي والثقافي

المعطيات واالستعدادات المتوارثة بيولوجيا، والتي يحملها الفرد منذ البداية مبرمجة في خالياه، ويمثل بعضها وجه القرابة  

التي تنشأ عبر االحتكاك أما المكتسب فهو جملة االستعدادات والصفات . بين اإلنسان والحيوان بسبب مصدرها الطبيعي

 .بالوسط االجتماعي وتحمل بصمة الثقافة

 شخصية اإلنسان هل الفطري أم المكتسب؟  فما الذي يلعب الدور األساسي في

؛ يقول بأن اإلنسان هو كائن بيولوجي بالدرجة األولى، جميع مكوناته وتشكيالته المستقبلية محددة  الطرح البيولوجي

هذا الطرح إذن يقلص من دور المحيط . جينات تحمل جميع ما سيؤول إليه اإلنسان في المستقبلبالوراثة؛ فالصبغيات وال

 . االجتماعي

يقول بأن اإلنسان كائن ثقافي بالدرجة األولى، والسلوكات السيكولوجية ال يمكن تفسيرها بعوامل   ؛الطرح السوسيوثقافي

 . بيولوجية أو فطرية ألنها نتاج اجتماعي

هل هناك في ذات اإلنسان بين ما هو طبيعي وما هو ثقافي، ما دام في نفس الوقت كائنا طبيعيا وكائنا ثقافيا؟ فكيف نميز إذن 

متغيرات تسمح لنا بالحديث عن طبيعة إنسانية؟ هل اإلنسان حر في اختيار مصيره و تغيير طبيعته الخاصة أم أن طبيعته  

تداخل الطبيعي و الثقافي إلى صعوبة فهم الكائن  في؟أال يؤديتصادر على حريته؟ هل أصل الالمساواة طبيعي أم ثقا

 اإلنساني؟ 

 : (73)نص الكتاب المدرسي، ص  وهويجز بيلز من  كل موقف

 حسب هذا الطرح يمكن التمييز بين الطبيعة و الثقافة على الشكل التالي:

تجعل الحيوانات متطابقة مع بعضها البعض، فالطبيعة هي ردود أفعال موحدة و غير قابلة للتطور، إنها ردود أفعال نمطية،  •

يتعلق األمر بثبات ردود األفعال بغض النظر عن المكان و الزمان، و هو ما يمكن نعته بالطبيعة الحيوانية. إنها طبيعة 

تحكمها ردود أفعال غريزية، صحيح قد تخضع للترويض )أو اإلشراط(  و ليس التعلم. فالحيوان يبحث في الوسط عن ما 

 ئم اندفاعه الغريزي، و بالتالي فاستعداداته مسبقة و ال عالقة لها بالخبرة يال

و إذن فالطبيعة هي كل ما هو فطري، و ال شيء يتدخل لتغيير الطبيعة الحيوانية، إنها طبيعة خالصة، أما الطبيعة اإلنسانية 

 فهي ليست طبيعة خالصة، بل طبيعة تتفاعل مع الثقافة في مختلف تجلياتها. 

قافة تلك التجربة المشتركة للسلوك اإلنساني، ةو القابلة للتطور، و هذا ما يجعلنا نتحدث عن الثقافة اإلنسانية ككل.  ثد باليقص •

، يخضع لتنوع في السلوكات حسب جماعات االنتماء، من هنا نتحدث عن الثقافة المجتمعية  إال أن هذا المشترك اإلنساني

قافة الواحدة و المجتمع الواحد، فاإلنسان يختلف و يتميز عن بعضه البعض، و هذا لكن رغم وجود قواسم مشتركة بين الث

 ما يجعلنا نتحدث عن الثقافة الفردية. 
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  قدرته  زاوية من إليه النظر عند متميزا كائنا يظل أنه إال الطبيعية الجوانب من العديد في الحيوان مع اشتراكه رغم فاإلنسان

  تتصف  التي السلوك أساليب هي و من ثم فالثقافة البشري، الجنس بين كبير ثقافي تنوع عنه ينتج ما وهو التعلم، على

 أنماط ويرتط من مكنه ما هو للتعلم بقابليته اإلنسان انفرادن التعلم. و بناء عليه يمكن القول إ طريق عن تكتسب بأنها

لشيء الذي جعله يتصف بمرونة االستجابة حسب  ا قليد؛والت التلقين أو  الشخصية التجربة طريق  عن اكتسبها التي سلوكاته

 .الثقافة مظاهر أحد هو السلوك في التنوع وهذاطبيعة الوسط )االستيعاب و التكيف( و حسب الخبرات الشخصية. 

إذن الثقافة هي كل ما هو مكتسب، إنها جزء من الطبيعة اإلنسانية. قد تلعب دورا في توجيه الطبيعة، لكنها ال تنمط    

 ن: لذا نميز بين الشخص و الغير، أي بين المتطابق مع ذاته و المختلف عن غيره. اإلنسا
 

 :(76)نص الكتاب المدرسي، ص.   موقف كلود ليفي ستراوس

، حيث االنتقال من حالة الطبيعة إلى قافة، على ضوء فكرة األصلثالتمييز منهجيا بين الطبيعة و الحسب هذا الطرح يمكن 

رغم من غياب داللة تاريخية لهذا التمييز(. لكن تمفصل البيولوجي )طبيعة اإلنسان( مع االجتماعي  حالة المجتمع )على ال

)الوضع الجتماعي( يجعل من الصعوبة بمكان نفي التعارض و التداخل بين كل من المعطى البيولوجي و المعطى االجتماعي  

 ى الثقافة، و صعوبة تحديد كيفية تمفصلهما. لذا يتحدث ستروس عن صعوبة تحديد كيفية االنتقال من الطبيعة إل

وبعد ثاٍن يكون عاما . عن باقي الكائنات هو البعد الثقافي هبعدين، بعد خاص يميزه ويفصليمتلك اإلنسان و بناء عليه ف

غياب   وفيو بالتالي فاإلنسان كائن بيوثقافي، يعيش البيولوجي من خالل الثقافي.  .وكونيا ومشتركا هو ما يمثل الطبيعة

 . من خالل معياري القاعدة والكونيةبين الطبيعة و الثقافة، منهج تاريخي وواقعي يقترح ستراوس منهجا نظريا للفصل 

بالتحديدات الغريزية )ما هو ثابت وواحد عند اإلنسان(، و بالتالي  فالطبيعة ترتبط بمعيارية الكوني و العام، أي كل ما يرتبط

 ألنه خارج عن إرادة اإلنسان و حريته. فوية في السلوك اإلنساني فهو طبيعي؛ فما يتسم بالعمومية والعفكل 

و القافة هي ما يرتبط بمعيارية القاعدة، أي كل ما يرتبط بالعادات و التقاليد و التقنيات و المؤسسات )المختلف و المتغير(،  

؛ ألنه يخضع إلرادة فهو ثقافيبشرية ألخرى  متغير من جماعةكل ما هو  ويتسم بالنسبية و الخصوصية، ما و بالتالي فكل 

 و حرية اإلنسان الخاصة و العامة.

إذن يرى أن األفعال اإلنسانية يتداخل فيها ما هو نابع من طبيعة اإلنسان الداخلية وما هو انعكاس لما يكتسبه من  ستراوس

 . المجتمع

 :  التركيب  

خر مواٍز لعالمه الطبيعي ومتفوق عليه في نفس اآلن، طاع خلق عالم آد من نوعه الذي استاالنسان هو الكائن الوحيد والفري

هو عالم الثقافة الذي انتقل بواسطته من كونه كائنا طبيعيا إلى أن صار كائنا ثقافيا حامال لقيم وكابحا بها نزوعه العدواني 

تطوره   لتالءمل على تحويل الطبيعة هذا الكائن المتعدد األبعاد استطاع عبر تاريخه إنتاج معارف وقيم وعم. والغرائزي

فما طبيعة الحالة األولى التي كان يعيشها اإلنسان؟ هل هي طبيعة شريرة أم خيرة؟ وهل بانتقاله هذا . ونبوغه وجهوده

 استطاع فعال التخلص من طبيعته األولى أم أن الثقافة ماهي إال استمرار لطبيعته األولى؟  


