
 .الطريقة:جدلية الدرس: الطبيعة والثقافة

 .اإلشكالية: هل الثقافة ما يضيفه اإلنسان إلى الطبيعة أم هي ما يقابلها به؟

نشأ الفرد في أحضان الطبيعة وخضع لمؤثراتها وقوانين التطور الطبيعي وتكيف مع شتى المؤثرات الطبيعية مثل بقية الكائنات الحية 

م في أساسه على الجدلية بين الثقافة والطبيعة, واإلنسان بحكم طبيعته مطالب بتحقيق وجوده من خالل وألن الوجود اإلنساني قائ

تأثيره على محيطه وهكذا عندما يقذف بالفرد في الجماعة فانه يأخذ في اكتساب ألوان من التصرفات المختلفة بحيث أنه يتصل بالثقافة 

 ل التالي:هل هذا االتصال هو عبارة عن أشياء يضيفها اإلنسان إلى الطبيعة أم يقابلها به ؟وتراثها ومن هنا يتبادر إلى أذهاننا اإلشكا

يرى أنصار االتجاه الذي ينادي باإلضافة أن الطبيعة ليست الحياة البيولوجية وال الفيزيولوجية التي يولد عليها الفرد فحسب بل أيضا 

لثقافة متعددة المفهوم, فهي في اللغة الفرنسية تعني العناية باألرض أي بفالحتها البيئة الفيزيائية التي يستقر فيها المجتمع، إن ا

وزراعتها ويفهم من هذا أن األرض من غير ما يضاف إليها من نشاط إنساني ال تنتج شيئا يستجيب لمطالب اإلنسان، فالثقافة إذا هي 

جات األرض, وإذا نظرنا نظرة االنثروبلوجيين قلنا بان الثقافة ما ما يضاف إلى الطبيعة الجغرافية من نباتات أو أنها تتمثل في منت

تنطوي عليه من لغة وتقنية ومؤسسات اجتماعية كثيرة تبقى مدة طويلة بعد موت األفراد الذين أنتجوها وفي هذا السياق يقول جوزيف 

تقل بذاته له كيانه وقيمته باعتبار أنها )صفة الكائنات فغتر أن األفراد يذهبون ويجيئون ولكن الثقافة تبقى مستقرة( وكأن الثقافة كل مس

اإلنسانية مهما كان المكان الذي يحيون فيه أو أسلوبهم في الحياة ( على حد تعبير هوسكو فيتز، فالفرد زاد على البقعة الجغرافية 

يعة بانتاجاته الفنية ومؤلفاته األدبية والعلمية أشياء يسميها بعضهم بالبيـــئة االصطناعية وهي التي عملت على تخليده انه خالد في الطب

ومعتقداته الدينية، إال أن الثقافة تفقد معناها بانعدام الجنس البشري ونجد مارغريت مد إحدى األنثروبيولوجيات في أمريكا ترى أن 

إليها اإلنسان ليعيش معيشة مريحة في  الثقافة عبارة عن )استجابة اإلنسان إلشباع حاجاته األساسية فهي عبارة عن الوسائل التي يلجأ

  .العالم( إذا فالثقافة تسمح للمكتسب بالتالؤم مع الوسط الطبيعي وتبقى جزءا أساسيا من الحياة اإلنسانية

 إن هذا الرأي رغم كل الحجج واألدلة لم يصمد للنقد ألن الواقع يشهد أن اإلنسان لم يترك زمام مصيره للطبيعة بل أراد أن تكون له

  .اليد الطولى في تقرير مصيره واستطاع بذلك الخروج من دور التاريخ الطبيعي إلى دور التاريخ الحضاري

وعلى عكس الرأي السابق نجد أنصار االتجاه المنادي بالتضاد بحيث يرون أن اإلنسان ما كان ليوجد ذلك الصرح الثقافي إال من اجل 

 التكيف مع البقعة الجغرافية ومن مظاهر

 .التكيف الدفاع ضد العوامل الفيزيائية القاسية من برودة وحرارة وجبال وبحار, وكذلك خرق ستار األلغاز الطبيعية وتجاوزها

إن تطور العلوم وظهور األديان أعطت السيطرة لإلنسان فتطور الفرد ثقافيا واجتماعيا جعله ينفصل شيئا فشيئا من آثار البيئة فهو 

كثير من الوسائل التي تمكنه من مغالبة سيطرتها ضمانا لبقائه واستقرارا لحياته وقد استطاعت المجتمعات أن يحاول دائما ابتداع ال

تقهر الطبيعة وتذلل صعوباتها فشقت األنفاق وجففت البحيرات وعمرت الصحاري وغيرت مجاري األنهار, وكذلك نجد أن الثقافة 

ا حتى تتمشى في وفاق مع المجتمع ذلك الن معظم الصفات الطبيعية توجد عند الطفل تغير الكثير من ميولنا الفطرية وتعدل اتجاهاتن

في شكل قدرات كامنة والبيئة الثقافية هي التي تنميها وتغذيها وقد أمكن لحد كبير التدخل في عامل الوراثة وإخضاعه للرقابة 

يدل على أن الثقافة تقف في وجه الخصائص البيولوجية  االجتماعية بفضل ما توفره الثقافة من شروط وهذا إن دل على شيء فإنما

الفيزيولوجية كمراقب صارم كأنها تنافس الطبيعة ويجدر بنا إذا أن نقابل الثقافة بالطبيعة وذلك من خالل المنجزات االيجابية التي 

نقذه الدين من الخوف والعجز العقلي كما حققها اإلنسان فقد كان اقل من الطبيعة فأصبح أعظم منها, ال يعنيه غضبها وال رضاها لقد أ

  .أن الفن ساعده على االنفالت من الواقع بفضل الخيال من اجل الترويج على النفس وتسليتها

هذا الرأي هو اآلخر لم يصمد للنقد ألنه ال يمكن نفي الرأي األول باإلضافة إلى ذلك نجد آن العالقة تارة في صورة إضافة, وتارة 

 .مقاومةأخرى في صورة 

ن انه من العسير علينا الوقوف على الحد الفاصل بين الثقافة والطبيعة فالتباين الذي يخيل لنا انه موجود بينهما ليس بالتباين المطلق أل

 .القوانين التي تسيطر على نمو الحياة الطبيعية هي نفسها التي تسيطر على تكوين الحياة الثقافية

ن الثقافة تبدو عالقتها بالطبيعة تارة في صورة إضافة وتارة أخرى في صورة تضاد وصراع غير وخالصة القول يمكننا أن نقول أ

انه ال يجب علينا أن نقابل الثقافة بالطبيعة مقابلة مطلقة ألنهما كل متكامل ومتشابك يستعصي التمييز فيه بين الفطري من جهة 

 .والمكتسب من جهة أخرى

إن البشرية لتفخر بانتساب محمد إليها ذلك األمي الذي استطاع أن يأتي >>:الحقوق في جامعة فييناقال البروفيسور شاربل عميد كلية 

 <<بشريعة سنكون نحن األوربيون اسعد ما نكون, لو وصلنا إلى قمتها بعد ألفي عام 

ه و يحمل أفكاره )الصفوة(كما الثقافة هي ذلك الدم في جسم المجتمع يغذي حضارت >>:(يقول مالك بن نبي في كتابه )مشكلة الثقافة

يحمل أفكار)العامة(و كل من هذه األفكار منسجم في سائل واحد من االستعدادات المتشابهة واالتجاهات الموحدة واألذواق 

 .<<المتناسبة

 




