
  

  

 

  :الطبيعة والثقافة :جمزوءة
  :الطبيعة والنشاط اإلنساين: احملور الثالث

 :من السيطرة على الطبيعة إىل االنسجام معها :برتراند راسل حتليل نص
 :التعريف بصاحب النص

عامل رياضيات وفيلسوف بريطاين، ومن أشهر املفكرين  ):Bertrand Russell )1872 - 1970برتراند راسل 
عن مثانية وتسعني عاماً، باإلضافة إىل إجنازاته يف الفلسفة والرياضيات واملنطق،  1970والشخصيات العامة يف بريطانيا، حىت وفاته يف عام 

اتسم أسلوبه يف الكتابة باألناقة يف استخدام اللغة اشتهر على نطاق واسع بفضل كتاباته املتعددة واملتنوعة يف السياسة والشؤون العامة، 
وبروح الفكاهة، وباالستخراج احلاذق للمثل النايف واالستثناء، دف إضعاف موقف اخلصم وإجياد ثغرات منطقية فيه، وهو من أفضل 

ة وكان نصريا للعدالة االجتماعية يف كنوع من أنواع الكتابة، عمل طيلة حياته من أجل السلم ومناهضة األسلحة النووي" املقالة"كتاب 
وحسن لغة الرموز املنطقية، " اإلضافة"معظم كتاباته، وقد ساهم راسل مسامهة كبرية يف تطور املنطق الرياضي احلديث، فقد طور منطق 

ي للرياضيات، وقد كتب أن يستكمال األساس املنطق) Frege(ولقد حاول راسل مع هوايتهد يف بداية القرن العشرين، ومها يتبعان فريغه 
ن وأالفلسفة تستمد مشكالا من العامل الطبيعي  أنوقد ذهب راسل إىل  ،عدداً كبرياً من األعمال الفلسفية عن مشكالت العلم الطبيعي
كرب أد راسل حبق ويع ،ن ماهية الفلسفة هي املنطق والتحليل املنطقي للغةوأمهمتها هي تقدمي حتليل وتفسري مادي ملفاهيم العامل الطبيعي، 

يف حل املشكلة الرئيسية للفلسفة، تطور من املثالية املوضوعية إىل املثالية  راسلوقد طرأ على نظرة  ،ممثل بارز للوضعية اجلديدة احملدثة
الوقائع ال تعد و ،"الوقائع"ومركبا من " واقعه"ما يدركه اإلنسان هو  إن ،فاإلنسان يف رأيه عليه أن يشتغل باملعطيات احلسية ،الذاتية

يعزى إىل جمال الفيزياء احملضة، بل إىل الفيزياء مضافاً  أنما يتجسد بشكل جترييب ال جيب  أنوعند راسل  ،فيزيقية أو حسية، إا حمايدة
فهو ): agnostic(أدري  فعلم النفس جزء جوهري لكل علم تربوي وراسل يف نظرية املعرفة ال ،إليها القطاع املقابل من علم النفس

وكان راسل يف السنوات األخرية من حياته مسامهاً فعاالً يف حركة نزع السالح  ،بإنكاره للنظرية املادية للمعرفة أورد فلسفة الشك حملها
  .وقد خدمت مقاالته وخطبه ضد احلرب والدعوة إىل السالم، قضية التقدم اإلنساين ،العام

  :إشكالية النص
 :عالقة اإلنسان بالطبيعة، وميكن صياغتها كالتايل يثري النص إشكالية

  كيف كانت عالقة الطبيعة باأليونيني؟ 
  وكيف أصبحت مع اإلنسان يف كنف العامل احلديث؟ 
  كيف حتول اإلنسان من عاشق للطبيعة إىل طاغية مسيطر عليها؟ 

  :أطروحة النص
يقدم راسل يف نصه أطروحة جييب فيها عن اإلشكال املطروح، فعالقة األيونيني بالطبيعة كانت عالقة حب وعشق إن مل نقل 

  .قداسة لكوا شكلت معبودم الساحرة، إال أن هذه العالقة وبعد ظهور العلم احلديث حتولت إىل عالقة سيطرة وهيمنة
 :مفاهيم النص

العلم، الطبيعة، باعث احلب، باعث : اعتمد راسل يف النص على بنية مفاهيمة غنية ومتنوعة يطغى عليها طابع التقابل وأبرزها
 : السيطرة، وميكن صياغة العالقة بينها كالتايل

اإلنسان بعد ظهور وضع راسل عالقة اإلنسان بالطبيعة يف مرحلتني، األوىل مع األيونيني ومتثل عالقة حب وعشق، والثانية مع 
  .العلم احلديث متثل عالقة هيمنة وسيطرة

 

معها الانسجام إلى الطبيعة على السيطرة من  



  :حجج النص
  .يعترب الفالسفة األوائل أول حمب وعاشق للطبيعة ألم كانوا فقط يتأملون يف الطبيعة ويسترخون فيها بأبصارهم �
  .شعور الفالسفة اليونانيني باجلمال العظيم مع عشقهم جلمال الطبيعة وسخرهم �
  .من قوة وعاطفة وعقل الفالسفة اليونانيني الكبار ستظهر حركة العلم احلديث كلها �
  .هذه احلركة حولت اإلنسان من عاشق للطبيعة وحمب هلا إىل طاغية جبار مسيطر عليها �
  .منو حركة العلم احلديث نتج عنها انتصار السيطرة �
  .لتايل مل تعد ملك للمحبوب بل أصبحت ملكا للمحببعد انتصار اإلنسان على الطبيعة أصبحت هيكال من احلطام وبا �
  .تساؤل الرجل العملي عن أمهية األمل الذي قد يشكله مسبقا �
  .دعوة راسل إىل حتقيق البهجة واملتعة والسرور من الطبيعة عوض السيطرة عليها �
  :استنتاج

معتربا أن نظرة الفيلسوف اليوناين للطبيعة كانت نظرة عاشق هلا  ،يعرض راسل يف هذا النص نظرة الفالسفة اليونانيني للطبيعة
ومن قوة هذا العقل برزت حركة العلم احلديث كلها  ،إليها بعقل عاطفي جبار واجنذبواوكانت مبثابة معبودم الساحرة  ،وحمترم لقوانينها

ليبقى يف األخري مكمن  ،ىل طاغية جبار مسيطر عليهااليت شكلت منعطفا حامسا من خالله حتول رجل العلم من عاشق وحمب للطبيعة إ
  .السعادة مع راسل يف حتقيق اإلنسان مع الطبيعة

  :أسئلة الفهم
لقد كانوا : "التعليل، ومرحلة اليونان القدمية واملرحلة احلديثة: مييز راسل بني مرحلتني أساسيتني يف تصور اإلنسان للطبيعة هي �

  ".ن قوة عاطفتهم العقلية نتجت حركة العلم احلديث كلهاوم" ،"رجاال ذوي عقل عاطفي جبار
  ".قد أخذ يغتصب منه مكان القيادة على أساس جناحه الغري منتظر: "التعليل ،وجود تطور إجيايب: عالقتهما �
  .غايات احلياة ينبغي أن متنح البهجة والسرور واملتعة :ألن ،مطالبا بالتوفيق بني املرحلتني: راسل يف حديثه عن املرحلتني بدا �
اإلنسان عندما يصبح منسجما مع الطبيعة ال : ألن" بأن غايات احلياة ينبغي أن متنح البهجة والسرور واملتعة"فهمت من عبارة  �

  .مسيطرا عليها فإا متنحه البهجة والسرور واملتعة
  :املفاهيمي اإلطار

  

  الطبيعة يف العلم احلديث  الطبيعة عند اليونان

  .تأمل الطبيعة
  .معرفة الطبيعة

  .اإلنصات إىل الطبيعة
  .احترام وحمبة الطبيعة

  .تسخري الطبيعة
  .االنسجام مع الطبيعة
  .السيطرة على الطبيعة

  استخراج خريات الطبيعة

  
وكان اإلنسان من أثر حبه هلا أن علقت ا : "التعليل ،الطبيعة وجودا يتمتع بقيم وحقوق على اإلنسان احترامها تصور األيونيون �

  .أفكارهم
أصبحت الطبيعة عبارة عن هيكل من العظام : "التعليل ،استغالل ثروات الطبيعة: خصائص نشاط اإلنسان يف الطبيعة تتمثل يف �

  ".املقعقعة
إن غايات احلياة تنبغي أن متنح : عليلالت، مع الطبيعة االنسجاميف البحث عن : يكمن البحث عن سعادة اإلنسان حسب راسل �

 .البهجة والسرور واملتعة


