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الطبیعة والنشاط اإلنساني

كما أنھا ھي , لقد شكلت الطبیعة و الزلت بالنسبة لإلنسان ذلك المجال الحیوي الذي استطاع من خالل ضمان بقاء وجوده
ذلك المجال الذي برھن اإلنسان من خاللھ على ما لدیھ من أفكار و قدرات و مواھب

و عن طریق ھذا الفعل یغیر اإلنسان الطبیعة و , لطبیعة تشكل مجاال لفعلھو إذا كان اإلنسان ھو ذلك الكائن الفاعل فإن ا
لقد شكّلت الطبیعة بالنسبة لإلنسان , و ھو في نفس الوقت یغّیر من ذاتھ و من وعیھ أیضا, یحّول أشیاءھا إلى منتوجات

باغتتھ بأسرار جدیدة و بظواھر غریبة و فكّلما اعتقد أنھ تمّكن من فھمھا و التوصل إلى قوانینھا إال و , دائما لغزل محّیرا
الشيء الذي دفع اإلنسان إلى أن یكون دائما في حالة استنفار و ھو یواجھ الطبیعة إال أن ھذه , كشفت لھ عن مدى قّوتھا

األخیرة تمثل بالنسبة لإلنسان تلك المعشوقة التي أحّبھا و أغرم بجمالھا و مفاتنھا
ن الطبیعة و اإلنسانمن ھنا ھذه العالقة المركبة بی

فأّیة عالقة بین اإلنسان و الطبیعة ؟ ھل ھي عالقة صراع و مواجھة و عداء أم ھي عالقة محّبة و تجانس و انسجام
تحلیل نص دیكارت

سؤال النص
كیف یمكن لإلنسان تحقیق السیطرة على الطبیعة ؟: یطرح ھذا النص سؤاال ضمنیا ھو 

رأي دیكارت
و ذلك اعتمادا , یعتبر دیكارت أن بإمكان اإلنسان السیطرة على الطبیعة و التحكم فیھا إذا ھو اھتدى إلى معرفة قوانینھا

الذي اعتبرھا بدیال للفلسفة النظریة" الفلسفة العملیة" على معرفتھ بمبادئ العلم و بما أسماه 
استنتاج

و ھذه العالقة المحكومة بھذه , ة عالقة سیطرة و تحكم و مواجھةنستنتج من رأي دیكارت أن عالقة اإلنسان بالطبیع
حیث تبّین للعلماء أن معرفة الطبیعة و اإلمساك بقوانینھا ال , الرؤیة ھي التي برزت مع بزوغ العلم الحدیث في أوروبا

یتأثر إال بقوانین العلم
فھل ھذه الصورة اإلیجابیة ھي , ّلقة بالظواھر الطبیعیةلكن إذا كان العلم قد سمح لإلنسان بمعرفة كثیر من القوانین المتع

الصورة الوحیدة التي أسفر عنھا ظھور العلم ؟
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