
  

  

 

  :جمزوءة الطبيعة والثقافة
 :الطبيعة والنشاط اإلنساين: احملور الثالث

  :مدخل
لقد شكلت الطبيعة والزلت بالنسبة لإلنسان ذلك اال احليوي الذي استطاع من خالل ضمان بقاء وجوده، كما أا هي ذلك 
اال الذي برهن اإلنسان من خالله على ما لديه من أفكار وقدرات و مواهب، وإذا كان اإلنسان هو ذلك الكائن الفاعل فإن الطبيعة 

وهو يف نفس الوقت يغير من ذاته ومن وعيه ، يق هذا الفعل يغري اإلنسان الطبيعة وحيول أشياءها إىل منتوجاتتشكل جماال لفعله، وعن طر
فكلّما اعتقد أنه متكّن من فهمها والتوصل إىل قوانينها إال وباغتته بأسرار  ،حميرا لغزالقد شكلّت الطبيعة بالنسبة لإلنسان دائما  ،أيضا

إال  ،الشيء الذي دفع اإلنسان إىل أن يكون دائما يف حالة استنفار وهو يواجه الطبيعة ،جديدة وبظواهر غريبة وكشفت له عن مدى قوا
  .من هنا هذه العالقة املركبة بني الطبيعة واإلنسان، ا وأغرم جبماهلا ومفاتنهاأن هذه األخرية متثل بالنسبة لإلنسان تلك املعشوقة اليت أحبه

  فأية عالقة بني اإلنسان والطبيعة؟ 
 ؟هل هي عالقة صراع ومواجهة وعداء أم هي عالقة حمبة وجتانس وانسجام 

  :الكفايات املستهدفة يف احملور
  :ين علىبعد قراءتنا حملور الطبيعة والنشاط اإلنساين نكون قادر

  .موضعة عالقة النشاط اإلنساين بالطبيعة يف إطار نقاش فلسفي
  .رسم معامل التحوالت الفلسفية اليت عرفها أشكال عالقة اإلنسان بالطبيعة

  .فتح اإلشكال الفلسفي على قضايا بيئة راهنة
  :إشكالية احملور
  ما هي عالقة اليت يقيمها اإلنسان مع الطبيعة؟ 
  اإلنساين يف الطبيعة؟ما هي خصائص النشاط  

  :املواضيع املوجودة داخل احملور
  .اإلنسان سيد ومالك الطبيعة �
 .من السيطرة على الطبيعة إىل االنسجام معها �

  :اإلنسان سيد ومالك للطبيعة :René Descartesرونيه ديكارت حتليل نص 
 : التعريف بصاحب النص

فيلسوف وعامل رياضيات وفيزيائي ومثقف موسوعي فرنسي، يعتبر مؤسس الرياضيات ) 1650-1596(ديكارت  رونيه
بني  احلديثة، إذ قام بتبسيط الكتابة الرياضية وأسس اهلندسة الديكارتية اليت تتم ا دراسةُ األشكال اهلندسية ضمن نظام إحداثيات يدمج

فيزياء استخرج قوانني انتثار الضوء واكتشف مفهوم العمل، وقد وضع بفيزيائه امليكانيكية ونظريته يف اهلندسة املستوية واجلرب، ويف ال
اآلالت أسس العلم احلديث، يعتبر كذلك من رواد العقالنية يف الفلسفة احلديثة، فالكثري من األفكار والفلسفات الغربية –احليوانات

 درست وتدرس من أيامه حىت يومنا هذا، لذلك يعد ديكارت أحد املفكرين الغربيني األساسيني الالحقة هي مثرة التفاعل مع كتاباته اليت
تأمالت يف "، و"رسالة يف أهواء النفس "، و"تأمالت ميتافيزيقية: " وأحد مفاتيح فهمنا للثورة العلمية واحلضارة احلديث، له عدة مؤلفات

  " ...الفلسفة األوىل
  :البنية املفامهية

للطبيعة ومالك سيد الإنسان  



هي الفلسفة اليت كانت تدرس يف املدارس يف عصره واليت كان يغلب عليها يف نظره اللفظية والتلقني واعتربها من مث : الفلسفة التأملية - أ
 . فلسفة عقيمة ألا كانت تم يف العلم فقط مبعرفة معاين األشياء الطبيعية

املادية والطبيعية واستعمال أدوات ووسائل لتحقيق ذلك، وليس اعتمادا على إا فلسفة تم خبصائص األجسام : الفلسفة العملية - ب 
 .الوصف والكالم فقط، وعن طرقها سيتم الوصول يف النهاية إىل السيادة على الطبيعة ومتلكها

 ".االمتداد"هو  هو العلم الذي يدرس الطبيعة دف معرفتها معرفة دقيقة، وأساس الطبيعة املادية عند ديكارت: علم الطبيعة -ج 
 :بنية النص وأفكاره

 .اعتماد ديكارت على تأمالته اخلاصة أوصلته إىل إدراك قيمة العلم الطبيعي �
 .  ضرورة استبدال الفلسفة النظرية القائمة على اللفظية والتلقني بالفلسفة العملية �
  .جعل اهلدف من فهم الطبيعة هو السيطرة على الطبيعة والتحكم ا �
 :النص إشكالية
 كيف تتم معرفة الطبيعة ؟  

  ؟وما اهلدف من معرفتها 
 كيف يستطيع اإلنسان فرض سيادته وسيطرته على الطبيعة؟ 

 :البنية احلجاجية
  .نقد الفلسفة النظرية: حجة الدحض

 .إيراد التجربة الشخصية للفيلسوف
 .أسلوب املقارنة بني الفلسفة النظرية والفلسفة العملية

 ... مثال للعلم الطبيعي الذي ميكن من معرفة ما للنار واملاء واهلواء: حجة املثال

  :النص أطروحة
دعوة ديكارت إىل اعتماد املبادئ العامة يف علم الطبيعة ليس من أجل أن نكون سادة ومالكني للطبيعة، ولكن من أجل حفض 

 .الصحة اليت هي بال ريب اخلري األول وأساس مجيع اخلريات
  :إشكالية  النص
  كيف تتم معرفة الطبيعة؟ 
  وما اهلدف من معرفتها؟ 
 كيف يستطيع اإلنسان فرض سيادته وسيطرته على الطبيعة؟ 

  :حجج النص
  كذلك أشد إعجابا ا هو تأمالتقر يف املقابل بأن لآلخرين أرغم إعجاب ديكارت بتأمالته إال أنه  �
  العامة يف علم الطبيعةإقرار ديكارت بعدم إهلامه ببعض املبادئ  �
ومع عدم إقراره كتمان ذلك  ،وقوف ديكارت عندما تستطيع أن حتققه املبادئ العامة يف علم الطبيعة من منافع عامة يف الطبيعة �

  .حىت ال خيل بالقانون
ولكن من أجل  ،اإلحاطة علما ببعض املبادئ العامة يف علم الطبيعة ال يساعدنا فقط من أجل أن نكون سادة ومالكني للطبيعة �

  .حفظ الصحة اليت هي بال ريب اخلري األول وأساس مجيع اخلريات
  :استنتاج

كما ، يرى ديكارت أن معرفة الطبيعة تتم عن طريق إعادة إنتاج  الطبيعة وليس فقط معرفة أسباا وعللها والقوى اليت حتتويها
ربا إىل حدود العصر احلديث لكن تبقى الغاية اليت جعلها ديكارت هلذه ينتقد الفلسفة املدرسة التأملية اليت سيطرت على التعليم يف أو



ميشيل " لذلك انتقد العديد من الفالسفة هذا اهلدف ومن بينهم ،مثار نقاش وجدال )وهي السيطرة على الطبيعة ومتلكها(املعرفة الطبيعية 
مبعىن هل نستطيع السيطرة  ،"الطبيعة فهل ميكن التحكم يف حتكمنا؟إذا كان اهلدف من العلم الطبيعي هو التحكم يف ": الذي تساءل" سري

إا فكرة خطرية هيمنت على احلضارة الغربية منذ ديكارت وكانت هلا  ،على العنف البشري الذي دمر الطبيعة بدعوى السيطرة عليها؟
  .أثار سلبية على الطبيعة وعلى الوجود

  ):94 ص(أسئلة الفهم 
اليت تعلم .......بدال, ومن أنه ميكننا أن جند': البحث عن بديل هلا التعليل: فة التأملية هو أنه يدعو إىلموقف ديكارت من الفلس �

  ".فلسفة عملية، يف املدارس
فالتجارب أبانت عن  مدى ما ميكن أن  لإلنسان،لقد كان لزاما على ديكارت اإلفصاح عن مبادئ العلم الطبيعي ألنه حيقق فائدة  �

  .ا العلم من منافع عظيمة لإلنسان يف احلياةجتلبه مبادئ هذ
هكذا قال ديكارت بأن الفلسفة  ،حيدد النص العلم الطبيعي كعلم يقدم قوانني تفسريية للطبيعة تسمح لإلنسان بالسيطرة عليها �

جتعلنا سادة على الطبيعة الطبيعي متكننا من معرفة األجسام اليت حتيط بنا كالنار واملاء واهلواء، كما  العملية الناجتة عن العلم
  .ومالكني هلا

ما نفهمه من عبارة ديكارت هو أن العلم الطبيعي ميكن اإلنسان من معرفة القوانني املتحكمة يف الظواهر الطبيعية، وهو ما ميكنه  �
 . من السيطرة عليها وتسخريها  خلدمة أغراضه ومصاحله يف احلياة

 


