
  

  

 

  :جمزوءة الطبيعة والثقافة
  :ثقايفاإلنسان كائن : احملور الثاين

  :املؤسسة تحكٌم يف احلاجة وحتويل هلا، أي املؤسسة كمظهر من مظاهر الثقافة :حتليل نص ماليونفسكي
 : التعريف بصاحب النص

 ،انثروبولوجي بريطاين، ويعترب أحد مؤسسي املدرسة الوظيفية يف االنثروبولوجية االجتماعية )م1942 -1884(مالينوفسكي 
ديناميات "، مث 1929" احلياة اجلنسية عند املتوحشني يف مشال غريب مالنيزيا"، و1926" اجلرمية والعرف يف اتمع املتوحش: "أهم كتاباته

  ."التغري الثقايف
 :شكالية النصإ

  كيف تتحكم املؤسسة يف التكوين الثقايف لألفراد؟ 
 ي ما یجعل من اإلنسان كائنا ثقافیا؟هبأي معىن تعترب املؤسسة  

 : أطروحة النص

اإلنسان كائن ثقايف يعيش داخل املؤسسات، ومن خالهلا يليب حاجاته بأشكال ومناذج خمتلفة، كما يستعمل جهازا ماديا يف 
 .لتحقيق أهداف اجلماعة املؤسساتيةأنشطته 

 :بنية النص

 ما الذي مييز عمل املؤسسة؟

ويتم عملها من خالل ميثاق أو مذهب  ،تقوم كل مؤسسة يبتكرها اإلنسان على تلبية حاجات إنسانية إما بيولوجية أو ثقافية
 .ترتكز عليه املؤسسة، وتصوغ من خالله قوانينا تنظم العمل داخلها

 بني املؤسسة واحلاجات؟ملاذا النص 

يربط النص بني املؤسسة واحلاجات، ألن املؤسسة تليب بشكل غري مباشر رغبات األفراد وتتحكم فيها، وذلك من خالل 
 .إخضاعها إىل ميثاق وقوانني منظمة تسمح بتلبية احلاجات البيولوجية بشكل ثقايف ومؤسسايت

 ل املؤسسة؟ماذا يقصد صاحب النص باستعمال اجلهاز املادي داخ

واملقصود باجلهاز  ـولكنها أيضا تتوفر على جهاز مادي تشتغل من خالله ومتارس وظائفها ـكل مؤسسة ختضع مليثاق وقوانين
على سبيل املثال يتمثل اجلهاز املادي لألسرة يف  ،املادي للمؤسسة هو البنية التحتية واألجهزة املادية، والوسائل والرأمسال املادي وغري ذلك

 .بيت واحلقل واألرض، أما بالنسبة ملؤسسة الدولة نذكر الوحدة الترابية والقوة العسكرية والرأمسال املايلال

 :البنية املفاهيمية

 :التعاريف

ي هكذا تكون املؤسسة هتكمن وظیفة املؤسسة يف تلبیة حاجیات اإلنسان بشكل منظم وبناء على تعاقدات وقوانین،  :املؤسسة
 .املوضوعة لفائدة اجلماعةجمموعة القواعد 

  .ا، تتحكم وتوجه سلوك األفراد داخل مؤسسة من املؤسساتههو جمموع املبادئ والقواعد والقوانني املتعاقد علی :امليثاق
  .هي الضرورة البيولوجية أي احلاجات األولية الالزمة حلفظ وجود اإلنسان مثل الغذاء وامللبس واملسكن :احلاجة
األساسية يف اتمع وأهم مجاعاته األولية، وهي مؤسسة اجتماعية تتشكل من خالل ميثاق جيمع بني الزوج والزوجة،  هي اخللية :األسرة

 . ودف إىل تربية األطفال وتعليمهم جمموعة من املبادئ والعادات والتقاليد التربوية

 ما هي نوعية العالقة بني امليثاق واحلاجة؟

الثقافة مظاهر من كمظهر المؤسسة  



 .العالقة اليت جتمع بني امليثاق واحلاجة، هو أن امليثاق يضع املعايري والقوانني واملبادئ اليت تنظم سلوك األفراد وتؤطر حاجيام

 ما يقصد النص بلفظ الشخصي؟

ما يدل على الطريقة اليت يتموضع من خالهلا كل فرد من أفراد اجلماعة، ك" الشخصي"هكذا فلفظ  ،لكل مؤسسة نظام تراتيب
 .يدل على الطريقة اليت تتوزع ا السلطة واألدوار واملهام بني األفراد

 ملاذا ال يتضمن امليثاق املشكالت النفسية الناجتة عن الصناعة؟

لكن هذا امليثاق ال   ،كل مؤسسة ختضع مليثاق ينظم العمل داخلها، كما حيدد قوانني الشغل والعالقات بني العمال ورب العمل
يتكفل حبل املشكالت النفسية الناجتة عن العمل ألا خترج عن اختصاصه، كما أا مشكالت يصعب ضبطها والتحكم فيها، فضال عن أا 

 .ختتلف من فرد آلخر

 

 : املستوى احلجاجي

للدفاع عن أطروحته وتوضيح معنـى املؤسسة وعملها،  اعتمد صاحب النص على جمموعة من اآلليات واألساليب احلجاجية
  .ومتثلت هذه األساليب أساسا يف التفسري والشرح وإعطاء األمثلة كاألسرة واملصنع

 .)ميثاق(كل مؤسسة تتحكم يف التكوين الثقايف لألفراد عن طريق مذهب أو عقيدة  �

  .)كاملصنع(حتديد األسرة كأعظم مؤسسة من املؤسسات األخرى  �
 .سسة تعمل على تلبية حاجات األفراد اليت من أجلها خلق وذلك من خالل امليثاقاملؤ �

 :استنتاج

اللغة يعترب مالينوفسكي  إىلإن معظم السوسيولوجيني يؤكدون على الدور الفعال للمؤسسة يف التكوين الثقايف للفرد، فباإلضافة 
كما  ،بعد ثقايف إىلة هو التحكم يف احلاجة وحتويل هلا من بعد طبيعي والغرض من تأسيس املؤسس املؤسسة مظهرا من املظاهر الثقافية،

وقد قدم مالينوفسكي ، ميثاق وهو جمموع القواعد والقوانني والعادات اليت تنظم السلوكات والتصرفات داخل املؤسسة إىلختضع املؤسسة 
فبالرغم من االختالف والتباين احلاصل بينها على مستوى القيمة واألمهية فإا تشترك يف  ،األسرة واملصنع والدولة :أمثلة للمؤسسة هي

 :نفس اخلصائص واملميزات السالفة الذكر

 .قيامها على حاجة بيولوجية غريزية �

 .حتكمها يف هذه احلاجة الغريزية البيولوجية دف حتويلها وإشباعها �

 .خضوعها للميثاق وقانون منظم �

 .لى جهاز مادياعتمادها ع �

وبالتايل اعترب اإلنسان كائن ثقايف يعيش داخل املؤسسات، ومن خالهلا يليب مجيع حاجياته بطرق خمتلفة، حبيث يستعمل جهازا 
  .ماديا يف أنشطته املرتبطة باملؤسسة لتحقيق أهداف اجلماعة

 :خالصة

 هكذا واملؤسسات، اللغة أمهها من مظاهر عدة يف ثقافته تتجلى و الوقت، نفس يف هلا ونتاج للثقافة منتج ثقايف كائن اإلنسان إن
 إبداعية لغة جيعلها ما وهو اإلنسان، لدى والعقل بالوعي وبارتباطها بالتمفصل، تتميز رمزية لغوية منظومة يبتكر لغويا كائنا اإلنسان يعترب

 من ينظم اليت للمؤسسات ابتكاره يف اإلنسان ثقافة تتجلى كما وغريزية، بيولوجية وظائف جمرد تظل اليت احليوانية اللغة عكس ومتطورة
 .وقوانني ميثاق عرب حاجاته خالهلا


