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 :النص بصاحب التعريف

 اليوم، حدود إىل يرزق حيا والزال 1908 سنة من فرباير يف مولود معاصر، فرنسي أنثروبولوجي مفكر هو :ستراوس ليفي كلود

 األنثربولوجيا، يف( املعرفية ااالت شىت يف الباحثون ينتهجه علمي كمنهج للبنيوية بتأسيسه متيز العصر، هذا مفكري أكرب من وهو

 الثقافات دراسة يف البنيوي التحليل ستراوس ليفي كلود وظف وقد ،...)والفين األديب والنقد النفسي، والتحليل اللسانية، والدراسات

والثقافة الطبيعة بين التمييز مشكلة  

  :ة ا�مي� ب� الطبيعة وا�قافةمش�
استعما1  يقدم قيمة منطقية ت,ر بش* تام ) غياب داللة تار!ية مقبولة، وحالة ا�جتمعمي� ب� الطبيعة إن ا�

ومن ب� االستجابات .فرد اجتماM فاإلنسان Iئن بيولوF، وهو ) اآلن ذاته ،هجية من طرف علم االجتماع ا7ديثكأداة من
P د بعضها يرجعR ،اخليةTارجية أو اVات اWيقدمها للمث Yال Zوضعه  طبيعة اإلنسان بينما ا\عض اآلخريا إ Zيعود إ

Mتكون عليها يد : االجتما Yنعكس لرفة الع� أو للوضعية ال�وهكذا لن Rد أية صعوبة عند ا\حث عن مصدر الفعل ا
ا\يولوF  –ياo فأحيانا يستدM ا�ثW الفز: ليس دائما أمرا سهال كها بالعنان، لكن ا�مي� السابقالفارس بمجرد إمسا

 qفrا Wث�هل خوف  –قبل  –من " لوك " كما فعل  –ويمكن أنذاك أن نتساءل . االجتماM، ردود أفعال من نمط واحد –وا
نية، أم إZ سماعه ح�يات مربيته، أك~ من ذلك Rد ) أغلب ا7االت الطفل من الظالم يفz بإرجاعه إZ طبيعته ا7يوا

يع, عن اندماج تام ب� ا�صادر ا\يولوجية وا�صادر االجتماعية وينطبق  ة واقعيا، فجواب ا�ات كسلوكاألسباب غW متمايز
  .هذا األمر � موقف األم ا�اه طفلها، أو � االنفعاالت ا�عقدة �شاهدة عرض عسكري

لكن عند إعطاء ذلك ا�عارض Iمل  يمنع � فهم للظواهر االجتماعية، إن ن� هذا ا�عارض، أو عدم تقدير قيمته،
فأين تنت� الطبيعة؟ وأين تبدأ : بعده ا�نه�، قد ن�لق إZ جعل مسألة االنتقال من الطبيعة إZ ا�قافة لغزا ال يمكن حله

 أن � هذه الطرق قد خيبت ق لإلجابة عن هذا السؤال ا�زدوج، غW أنه اتضح إZ اآلنا�قافة؟ يمكن أن نتصور عدة طر
Wاآلمال بش* كب...  

Z وقائع ا�قافة وآ�ة تمفصلهما، بيد أن لم يسمح إذن أي �ليل واق� بادراك نقطة االنتقال من وقائع الطبيعة إ
�ت تنفلت من لم يفض بنا إZ هذه اrتيجة السلبية فقط، بل أمدنا عن طريق وجود قاعدة أو غيابها ) السلو اrقاش السابق

ق� بأننا � صعيد نظام فحيث ت,ز القاعدة، فنحن � ي ألك~ مالئمة للمواقف االجتماعية،با�عيار ا يةا�حديدات الغريز
ذلك إن ما هو ثابت عند اإلنسان ينفلت  لطبيعة،وبصورة متماثلة، من السهل معرفة الكو� أو العام هو معيار ا ا�قافة

  .وا�ؤسسات الY عن طريقها تتمايز ا�جمو¢ت وتتباينبال¡ورة من  ال العادات، وا�قا�د، وا�قنيات، 
) بعض ا7االت و£ حدود  نظري يسمح لو£ غياب �ليل واق�، فإن معياري القاعدة والكونية يقدمان مبدأ �لي

عن ما هو ¢م  ) تر¥يبات اrظام األك~ تعقيدا، rقل إذنمعينة � األقل، بعزل العنا¤ عن العنا¤ ا�قافية الY تتدخل 
Tى اإلنسان يعود إZ نظام الطبيعة ويتم� بالعفوية، وأن � ما !ضع لقاعدة ينت§ � ا�قافة ويتسم بصفات ما هو نس¦ 

  .وما هو خاص

	اوس. ل.ك�� .�� – �&%$�ت  ����# رات  ! ن و�ه�ي، ��ر�� ، ا���� ا�و��� ���	ا��، 
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 األولية البىن“و" وتاريخ عرق"و ،"املطبوخ إىل النيئ من"و ،"املتوحش الفكر"و ،"البنيوية األنثربولوجيا: "أمهها كتب عدة له ،واإلثنولوجيا

  ... “للقرابة

 :النص فهم  

 صعب لغزا ظل الثقافة إىل الطبيعة من االنتقال أن ذلك والثقافة، الطبيعة بني التمييز صعوبة حول للنص الرئيسية الفكرة تتمحور

 اعتمد أساسني عام هو وما القاعدة معيار ستراوس ليفي كلود جعل لقد، وفيه احلسم يف كبري بشكل اآلمال خيبت قد الطرق وكل احلل،

 السهل من أنه كما الثقافة، نظام صعيد على بأننا يقني على فنحن القاعدة تظهر حني أنه اعترب حيث والثقافة، الطبيعة بني للتمييز عليهما

 .الطبيعة معيار هو العام أو الكوين أن معرفة

 :خصائص بثالث النص يف تتميز القاعدة بأن القول ميكن

 . أخالقية صبغة ذات تعترب إذ غريزي هو مما االنفالت �

 .أخرى جمتمعات يف وتغيب اتمع هذا يف توجد قد أا ذلك: النسبية �

 .معني مبجتمع اخلاصة واملؤسسات والقوانني والتقاليد، بالعادات ترتبط إا: اخلصوصية �

 تفسري يف بينهما تدخل هناك أن ذلك ثقافيا، أو طبيعيا إما الطفل خوف تفسري يف احلسم صعوبة هو اجلملة هذه من فهمه ميكن ما

 .األفعال هذه مثل

 :النص فهم خالصة

 لكن ،البشري السلوك مستوى على بينهما املوجود للتداخل نظرا صعوبات عدة والثقافة الطبيعة بني التميز مشكل يطرح

  .بينهما التميز جلأ من وكوين عام هو ما و القاعدة معيار اقترح ستراوس

 :النص إشكال

  الطبيعة؟ ما 

  الثقافة؟ وما 

 فيه؟ ثقايف فعل وذاك اإلنساين يف طبيعي فعل هذا لنقول بينهما منيز أن ميكننا وكيف 

 :النص صاحي موقف

 للتعقيد نظرا وذلك وشائكة صعبة مسألة اإلنسان يف ثقايف هو وما طبيعي هو ما بني التمييز مسألة أن ستراوس ليقي كلود يرى

 االستناد يف ميثل حال والثقافة الطبيعة بني التمييز مشكلة حل أجل من يقترح النص صاحب وإن اإلنسانية، الظواهر مييز الذي والتداخل

 أنفسنا وجدنا كلما بالعكس، و ثقايف، هو ما إطار يف أننا يعين فهذا القواعد على عثرنا فكلما والكونية، القاعدة: مها للتمييز معيارين إىل

 .والثبات والعمومية بالكونية يتميز الطبيعي فإن واخلصوصية بالنسبة يتميز الثقايف كان طبيعي، وإذا هو مبا يتعلق فاألمر كوين هو ما أمام

 :املفاهيمي املستوى

 .العقول بني املشترك كذلك يعين وقد خارجها، شيء مثة يكون أن يعدو ال حبيث ثغرة، أو استثناء بال كله العامل يشمل ما :الكلي -أ 

 باملقارنة إال ،)إخل..أكيد دقيق، صحيح، بأنه( وصفه ميكن ال ما ،مطلقا يكون ال ما تقييد، أو حصر دون إقراره ميكن ال ما :النسيب - ب 

 . عينه اجلنس من الكائنات أو األشياء متوسط مع

 شروط حسابية، طريقة تعطي معادلة منطقي، تعليم أخالقي، أمر حمددة، حالة يف به القيام يتعني ملا توصيف أو إشارة صيغة :قاعدة -ج 

 . ذاك أو الفين النوع هذا يف واجبة كأا ا مسلم

 :التحليلي املستوى

 :النص أطروحة

 وإن منيزمها أن ميكن لكن ،بينهما التمييز فيها يصعب اليت الدرجة إىل فصالنمن اإلنسان يف الثقايف والسلوك الطبيعي السلوك إن

 .والكونية القاعدة معيار من انطالقا حمدود بشكل
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 :النص أفكار

 .اتمع من يكتسبه ملا انعكاس هو وما الداخلية اإلنسان طبيعة من نابع هو ما فيها يتداخل اإلنسانية األفعال إن �

 وهو منهما كل لتحديد معيار وجود من مينع ال فإنه اإلنساين، السلوك يف والثقايف الطبيعي بني التمييز صعوبة من الرغم على �

 ما أن حني يف ،اإلنسانية الطبيعة إىل ينتمي فهو ككل البشري النوع ويشمل وجوهري ثابت هو فما ،والكونية القاعدة معيار

 .الثقافة جمال إىل ينتمي فهو ... وتقاليد عادات من اتمع داخل للسلوك قاعدة يشكل

 السلوك يف والعفوية بالعمومية يتسم فما ،والقاعدة الكونية معياري من انطالقا الثقافة عناصر عن الطبيعة عناصر عزل ميكن �

 .ثقايف فهو أخرى إىل بشرية مجاعة من ومتغري نسيب هو وما طبيعي، فهو اإلنساين

 :احلجاجي املستوى

 :بينها من ونذكر أطروحته، عن للدفاع احلجاجية األساليب من جمموعة النص صاحب وظف لقد

 

 أراد :وظيفته> == بينهما التداخل أوجه ويربز اتمع من املكتسبة واألفعال اإلنسان يف الطبيعية األفعال بني يقارن :املقارنة أسلوب -أ 

 .اإلنسان لدى الثقافية األفعال عن الطبيعية األفعال عزل صعوبة لنا يربز أن خالله من

 يف التمييز صعوبة على خالله من يستشهد :وظيفته> == ...."لوك فعل كما – نتساءل أن أنذاك وميكن": االستشهاد أسلوب - ب 

 .ثقايف هو وما طبيعي هو ما بني اإلنسانية األفعال

 أن يكن الذي املعيار األساس على خالله من يستفسر :وظيفته> =="الثقافة؟ تبدأ وأين الطبيعة؟ تنتهي فأين": االستفهام أسلوب - ج 

 .والثقافة الطبيعة بني التمييز إلشكالية كحل نتخذه

 :للنصني تركيبية خالصة

 وبني بالتكرار تتسم واليت احليوان ا يقوم اليت السلوكات بني متييزه من انطالقا والثقافة الطبيعة بني متييزا يقيم بيلز كان إذا

 فيها يتداخل ذاا اإلنسانية السلوكات أن يربز استراوس ليفي فإن ،البشرية اجلماعات لتعدد تبعا بالتنوع يتميز الذي اإلنساين السلوك

 الثقافة ووقائع الطبيعة وقائع بني التمييز يتم أن اإلشكالية هلذه كحل يقترح لكنه ،بينهما الفصل صعوبة إىل يؤدي مما ،والثقايف الطبيعي

  .والكونية القاعدة معيار من انطالقا

 :والثقافة الطبيعة بني التمييز: للمحور األول عامة خالصة

  .ثقايف هو وما طبيعي هو ما بني التمييز مبعيار تتعلق رئيسية إشكالية احملور هذا يثري

  بينهما؟ التمييز ميكن فكيف 

 هو ما على الثقافة مفهوم يدل حني يف واحليوان، اإلنسان بني ومشترك وبيولوجي غريزي هو إىل أساسا يشري الطبيعة مفهوم إن

 ومكتسب، ثقايف هو ما مع وفطري طبيعي هو ما فيه يتدخل اإلنساين السلوك أن غري خمتلفة، عيش وأمناط ومعتقدات معارف من مكتسب

 أجل من عام هو وما القاعدة معيار ستراوس ليفي كلود اقترح اإلطار هذا ويف بينهما، للتمييز معيار وضع ضرورة يستلزم الذي األمر وهو

 .والكوين الضروري إىل فيشري عام هو ما أما ثقايف، ما هو أمام نكون جيعلنا القاعدة فحضور هكذا ثقايف، هو وما طبيعي هو ما بني التميز
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