
  

  

 

  :والثقافة الطبيعة جمزوءة

  : ثقايف كائن اإلنسان: الثاين احملور

  :لغوي كائن اإلنسان :حتليل نص كلود ليفي ستراوس

 :مدخل

وتتجلى ثقافته يف العديد من املظاهر والتجليات، ومن  ،يتميز اإلنسان عن باقي الكائنات بالعقل، وهو ما جعله كائنا ثقافيا بامتياز

  .والتبادل ،العيش أمناطو ،واملؤسسات ،اللغة :أبرزها

  فبأي معىن ميكن اعتبار اإلنسان كائنا لغويا؟ 

  وما الذي مييز اللغة اإلنسانية عن اللغة احليوانية؟ 

  ما هي املؤسسة؟ 

  وكيف ظهرت؟ 

 من مظاهر الثقافة لدى اإلنسان؟ وبأي معىن ميكن اعتبار املؤسسة مظهرا 

 :مؤلف النص

 فرنسا، اهتم يف البنيوية زعيم ،1908 سنة بروكسيل يف ولدهو مفكر أنثروبولوجي فرنسي معاصر،  :كلود ليفي ستراوس

قام / البدائية اتمعات عليها يطلق اليت اتمعات بدراسة باخلصوص اهتم حيث عموما، اإلنسانية وبالعلوم خصوصا باالنترويولوجيا

البىن “و“ األنثروبولوجيا البنيوية“: من أهم مؤلفاته ،وقارن فيما بينها ،درس األساطري والنظم الثقافية ،بتحليل الثقافات القدمية غري الغربية

 .“األولية للقرابة

  

 :التعريف بصاحب النص

 فرنسا، اهتم يف البنيوية زعيم 1908مولود يف فرباير من سنة  هو مفكر أنثروبولوجي فرنسي معاصر، :كلود ليفي ستراوس

قام / البدائية اتمعات عليها يطلق اليت اتمعات بدراسة باخلصوص اهتم حيث عموما، اإلنسانية وبالعلوم خصوصا باالنترويولوجيا

الفكر "، و"األنثربولوجيا البنيوية: "من أهم مؤلفاته ،وقارن فيما بينها ،درس األساطري والنظم الثقافية ،بتحليل الثقافات القدمية غري الغربية

  ...“ البىن األولية للقرابة“و" عرق وتاريخ"، و"من النيئ إىل املطبوخ"، و"املتوحش

 :إشكالية النص

  ما الذي یجعل من اإلنسان كائنا ثقافیا؟ 

 وكیف السبیل إىل وضع خط فاصل بین الثقافة والطبیعة؟ 

 : أطروحة النص

حسب كلود ليفي ستراوس  اإلنسان كائن لغوي  بامتياز، وما جيعله فريدا ومميـزا هو امتالكه للغة، إذن فالصناعة حسبه لیست عالمة 

 .ممیـزة للثقافة بل اللغة املنطوقة

 :بنية النص

وانات أيضا تقوم مبحاوالت لصنع رفض صاحب النص معيار صنع األدوات باعتباره عالمة مميـزة للثقافة، ألننا جند احلي

عتبـر ستراوس بأن اللغة هي الظاهرة الثقافية بامتياز، ا ا، كماألدوات، أي رفض فكرة تعريف اإلنسان بأنه صانع كعالمة مميـزة للثقافة

هي الوسيلة  )اللغة(كما أا  ،ذلك ألننا نتعلم ثقافة اتمع وعاداته من خالل تعلم اللغة ،وهي العالمة املميـزة للثقافة عن الطبيعة

لغوي كائن الإنسان  



وميكن  النظر إىل املظاهر الثقافية كسنن، ذلك أن الثقافة ظاهرة رمزية هلا ، األساسية للتواصل وتبادل األفكار ونقلها من جيل إىل آخر

 .لغوي مع أفراد مجاعته البشريةما جيعل اإلنسان منتميا إىل عامل الثقافة هي قدرته على التواصل ال، قوانينها اخلاصة ميكن فهمها من خالهلا

  :البنية املفامهية

  ....)فن،تقنية، لغة، مؤسسات، تقاليد،عادات(هي جمموع األنشطة الفكرية التـي ينتجها اإلنسان يف جمتمع معني : الثقافة -أ 

 .صناعية وثقافية قابلة لالستعمال هو الكائن الذي يصنع األدوات عن طريق حتويله للمواد الطبيعية إىل منتوجات: اإلنسان الصانع -ب 

 .سلسلة من األصوات الدالة املتوافق عليها عند مجاعة لغوية معينة تستعملها كأداة للتبليغ والتواصل: اللغة -ج 

احلروف (قابلية اجلمل واملنظومات اللغوية للتقطيع والتجزئة إىل عدد ال ائي من املقاطع أو الوحدات : ويعنـي يف اللغة :التمفصل - د 

 .)والكلمات

 .هو املخزون الذي يتخيـر منه الفاعل املتكلم جمموع الوحدات التـي تؤلف امللفوظ أو الرسالة: codesالسنن  - و 

 : البنية احلجاجية

والفلسفية اليت تعتبـر أن صنع األدوات هو ما مييز الثقافة  انتقد كلود ليفي ستراوس األطروحات االنثروبولوجية :أسلوب الدحض -أ 

 : عند اإلنسان، وذلك من خالل املؤشرات اللغوية التالية

 …إنين لست متفقا مع هذا الرأي �

 ...األدواتال يف صنع  �

 …فنحن ال نعتقد �

واهلدف من هذا املثال هو بيان أن صنع األدوات ال يشكل ميزة لإلنسان عكس " لنفترض أننا التقينا " :أسلوب املثال االفتراضي -ب 

 .اللغة

 :وتدل عليه املؤشرات التالية :أسلوب الترتيب واإلحصاء -ج 

 …أوال ألن اللغة �

 …وثانيا ألن �

 …وأخريا �

 : وتدل عليه املؤشرات اللغوية التالية :أسلوب العرض- د 

 …لغة املنطوقةوإمنا يف ال �

 ...يبدو يل أن اللغة هي الظاهرة الثقافية بامتياز �

 …إن اللغة هي األداة األساسية �

 :استنتاج

كلود ليفي ستراوس يتناول من خالل هذا النص إشكالية احلد الفاصل بني الطبيعة والثقافة إذ يدحض التصور السائد وسط 

ملدة زمنية طويلة والقائل بأن صنع األدوات هو احلد الفاصل بني الطبيعة والثقافة ويف املقابل ال يقدم ستراوس اإلنسان  األنتروبولوجيني

غوي باعتباره صانعا، فالصناعة ليست عالمة مميزة للثقافة، بل ما جيعل اإلنسان إنسانا وينتمي إىل عامل الثقافة هو قدرته على التواصل الل

اد جمموعته البشرية، وذا فاللغة هذه األداة  األساسية والوسيلة اليت متيـز اإلنسان عن باقي املوجودات باعتباره كائن اللساين مع أفر

ويرجع السبب يف اعتراضه على معيار صنع األدوات كحد فاصل بني الطبيعة والثقافة هو قدرة بعض احليوانات على حماولة صنع  ،ثقايف

بينما تعتبـر اللغة خاصية إنسانية حمضة لذا يكنى اإلنسان .كن من ختطي حالة الطبيعة لولوج حالة الثقافةاألدوات ورغم ذلك لن تتم

 .بالكائن اللغوي


