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  األنتروبولوجيا املعرفية

  والبحث عن الثوابت الثقافية

  د الغالي أحرشاو.أ

  كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، قسم علم النفس

   فاس–ظهر المهراز 

  

  ملخص

هل توجد لدى كل الشعوب والثقافات نفس األساليب والكيفيات لتمثل خمتلف عناصر 
 بوجود متثالت ثقافية ذات طبيعة كونية؟ وإىل أي الكون ومكوناته املتنوعة؟ ما مدى صوابية القول
  حد يصح جتاوز الطرح القائل بتنوع الثقافات؟

الثقافات "يف حماولة اإلجابة عن هذه األسئلة احملورية، ذهبنا يف هذا البحث إىل مقاربة إشكالية 
 املعرفية، وذلك اقتناعا بناء على منظور األنتروبولوجيا" اإلنسانية والكفاءات املعرفية اليت حتكم إنتاجها

منا بأن أي حديث عن األنتروبولوجيا الثقافية ال ميكنه أن يتم خارج مدار نوع من املقاربة املعرفية 
  .ملكونات وحمددات هذه األخرية

وهكذا، فبعد التعريف مبفهوم األنتروبولوجيا املعرفية كمشروع علمي لدراسة سريورات تمثُّل 
تقدات والكائنات احلية لدى خمتلف الشعوب والثقافات، انتقلنا إىل النظر األلوان واألشياء واملع

وقد متثلت أهم اخلالصات . والتفصيل يف إمكانيات احلديث الفعلي عن انتروبولوجيا معرفية للثقافة
  :النامجة عن هذا الطرح يف الوقائع التالية

بدو أقل وجاهة يف ميدان  إذا كان اكتشاف الكليات يصح يف جمال دراسة األلوان فإنه ي- 
  .وصف احليوانات والنباتات والكائنات احلية

 إن املعتقدات وإن كانت تبدو متنوعة فهي تتكون انطالقا من عدد جد حمدود من العناصر - 
 .املشتركة
 إن ثقافة أي جمتمع ال تتمثل يف اية املطاف إال يف مدى توفر أو تواجد مثل هذه التمثالت - 

 .زاا املتنوعةاملشتركة ومرتك



  2

 إن بعض التمثالت تكون أكثر قابلية لالحتفاظ العفوي وأكثر سهولة لالكتساب من - 
 .متثالت أخرى، وتشكل بالتايل التمثالت اليت تتقامسها خمتلف الثقافات اإلنسانية

 . يشغل سكان خمتلف القارات والثقافات سريورات ذهنية مشتركة- 

  األنتروبولوجيا املعرفية

  بحث عن الثوابت الثقافيةوال
  

  الغايل أحرشاود .أ                                     
  قسم علم النفس

   فاس–ظهر املهراز  - كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

  املغرب

  
  

  
  

فهي عبارة عن تلك . ال أحد جيادل يف أن الثقافة متثل ما يبقى حينما يتم نسيان كل شيء
وإذا . احملددة اليت تبقى حاضرة يف خمتلف عادات وتقاليد اتمعات اإلنسانيةاموعة من األفكار 

كانت األنتروبولوجيا املعرفية حتاول، من خالل دراسة كيفيات اكتساب هذه األفكار وأساليب 
انتشارها، إعداد نظرية جديدة للثقافة، فإن اهتمامنا يف هذا البحث سيتمحور حول التعريف أوال 

تروبولوجيا املعرفية مكشروع علمي لدراسة سريورات متثل األلوان واألشياء والكائنات مبفهوم األن
احلية لدى خمتلف الشعوب والثقافات والنظر ثانيا يف إمكانيات احلديث عن انتروبولوجيا معرفية 

  .للثقافة

  األنتروبولوجيا املعرفية كربنامج جديد للبحث .1

 املعرفية تعود إىل بداية الستينات من القرن العشرين إذا كانت األعمال األوىل لألتروبولوجيا
 اليت شهدت نشر كتاب 1969فإن ظهورها كتخصص علمي جديد يعود بالضبط إىل سنة 

ففي . يف الواليات املتحدة األمريكية" Cognitive Antropologyاألنتروبولوجيا املعرفية "
احث، يؤكد األنتروبولوجي األمريكي ب) 15(مقدمة هذا الكتاب اجلماعي الذي أسهم يف إعداده 
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Stephen Tyler األمر يتعلق مبحاولة فهم مبادئ التنظيم  " ، وهو املشرف الرئيسي على طبعه أن
اليت حتكم األشياء والتصرفات واالنفعاالت كظواهر ذهنية، حبيث أن الدراسة يف هذا احلقل اجلديد 

ل على كيفية إدراكها وتنظيمها يف أذهان من البحث ال تنصب على هذه الظواهر يف حد ذاا ب
فمشروع هذه األنتروبولوجيا اجلديدة يكمن حسب ). Dortier ،1999 :107" (الناس

Tylerفاألمر يتعلق على اخلصوص .  يف دراسة الكفاءات املعرفية اليت حتكم إنتاج الثقافات اإلنسانية
 تصنيف األشياء والكائنات احلية يف فئات بفهم الكيفية اليت عن طريقها تصل اتمعات املختلفة إىل

  ... مستقلة مثل فئات احليوانات والنباتات والناس واملوضوعات احلية وغري احلية

الواقع أن هذه األنتروبولوجيا املعرفية اليت أضحت تشكل برناجما جديدا للبحث، أصبحت 
دية والذكاء االصطناعي، هذه تتمدد وتتوسع لتحذو حذو السيكولوجيا املعرفية واللسانيات التولي

وهذا ما يدل على . احلقول املعرفية اليت شهدت بداية الستينات من القرن العشرين انطالقتها الفعلية
أن األنتروبولوجيني وبفعل إدراكهم ألمهية انطالق هذه العلوم وغريها من العلوم املعرفية، مل يترددوا 

 دراسة الثقافات اإلنسانية والسريورات الذهنية الكامنة يف العمل على استثمار مناهج هذه األخرية يف
وهذه مسألة ميكن أن نوضح بعض جوانبها من خالل التفصيل يف اإلشكاليات األربع . وراء إنتاجها

  :التالية

  إشكالية إدراك األلوان 

 Brentيعود االكتشاف األول لألنتروبولوجيا املعرفية إىل الدراسة اليت أجراها كل من 

Berlinو Paul Kayفبمقارنتهما أمساء األلوان املتداولة يف خمتلف الثقافات .  حول إدراك األلوان
ذهبا إىل القول بوجود جمموعة من األمساء تبعا لطبيعة اللغات ) أوروبية، آسيوية، إفريقية، أمريكية(

ية أو فقرية فإذا كانت بعض هذه اللغات والشعوب تتوفر من جهة إما على الئحة غن. وحياة الشعوب
من األلوان، فإا من جهة أخرى قد تتميز يمنة واضحة للون األبيض مثال يف مقابل فقر داليل يف 

. وإن هذه احلساسية جتاه األلوان تتصل بطبيعة احلال بأمناط حياة الشعوب. اللون األخضر أو العكس
جية وجليدية حيتفظون يف فالواضح أن سكان القطب الشمايل الذين يعيشون باستمرار يف بيئة ثل

قاموسهم اللغوي على جمموعة كبرية من أمساء اللون األبيض، يف حني أن هنود األمازون الذين 
يعيشون دائما وسط الغابات يتوفرون على سلسلة من األمساء املتنوعة اليت تتعلق خاصة باللونني 

  .األخضر والبين

طيات أخرى تبدو يف تناقض واضح مع لكن األمر الذي يستوجب التنبيه هو أن وقائع ومع
فمن جهة مت التحقق من أن األشخاص حينما يواجهون مبهمات مقارنة . حالة النسبية الثقافية هاته

فإم يجمعون هذه األلوان حول تلك اليت تكون قاعدا ) دون ذكر أمسائها(األلوان وتصنيفها 
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رى مت التأكد من أن األبيض واألسود واألمحر ومن جهة أخ. املشتركة مهما كانت ثقافتهم األصلية
واألصفر يعترف هلا يف كل مكان وكيفما كانت ثقافة االنتماء، كألوان خالصة ناصعة غري مركبة أو 

  .غري خملوطة

إذن خالصة القول هي أن إدراك األلوان يتولد من إرث بيولوجي مشترك وأن مجيع الكائنات 
واحلقيقة أن هذا . فس الكيفية وانطالقا من بعض األلوان القاعديةاإلنسانية تقطِّع طيف األلوان بن

االكتشاف قد أحدث هزة قوية يف عامل األنتروبولوجيا عامة وذلك لكونه يشكك يف أحد أهم مبادئ 
فهو يتناقض مع فرضية . األنتروبولوجيا الثقافية واملتمثل يف استحالة اختزال تنوع الثقافات اإلنسانية

"Sapir-Worlf "إال انه . القائلة بأن تنوع اللغات يسهم يف إنشاء متثالت خمتلفة حول الكون
 حول إدراك األلوان ستعرف جناحا هائال عند Kayو Berlinومهما يكن فإن دراسة كل من 

 الذي Marshall Shalins عدد من األنتروبولوجيني القائلني بالنسبية الثقافية ويف مقدمتهم 
، Gardner جيب أن تواجه براهني قواعد التغريات الثقافية حسب اللغات سيؤكد على أن النسبية

1993.(  

  إشكالية تقطيع الكون. 2.1

. الواقع أن دراسة كيفية تقطيع الثقافات للكون ستعطي دفعة قوية لألنتروبولوجيا املعرفية
ع ا الشعوب فاألحباث ستتوجه باألساس إىل الدراسات اخلاصة بالتفييئ وخاصة الكيفية اليت تقط

وهكذا سينصب االهتمام حول أوجه تشابه . والثقافات الكون إىل أصناف من املوضوعات املنفصلة
واختالف مظاهر تصنيف النباتات ووصف القرابة وتفييئ احليوانات بالنسبة ملختلف الشعوب 

احليوانات يف ومن أبرز املسائل اليت ستدرس يف هذا النطاق مسألة مدى إمكانية ترتيب . واحلضارات
فئات واسعة ومتماثلة كونيا، حبيث توضع األفاعي والعضايات يف فئة الزواحف والثعالب والصبغيات 

  .يف جمموعة الثدييات والببغاوات والنعامات يف عائلة الطيور

بالفعل سيتم اكتشاف بعض السمات املشتركة بني الثقافات خبصوص كيفية تصنيف 
 قد ساعدت على توضيح أوجه التشابه Ethnologiquesية فالدراسات السالل. احليوانات

وكما ). Jahoda ،1989(اجلوهرية بني التصنيفات العامية والتصنيفات العلمية املعروفة للنباتات 
عادة ما يفيؤون فصائل ) من غينيا اجلديدة" (Foreفور "أوضحت دراسات أنتروبولوجية أن سكان 

وهذا ما يربهن على ان سكان خمتلف . ات املألوفة لدى اجلميعاحليوانات اهولة لديهم ضمن الفئ
  .القارات واحلضارات يشغلون سريورات ذهنية مشتركة
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  "إنساين"إشكالية حتديد ما هو . 3.1

الواقع أن اكتشاف فئات وأمناط التفكري الكونىي الصحيحة بالنسبة ملختلف ثقافات العامل ال 
ن السؤال املطروح هو انه إذا كانت هذه الثقافات ختتلف ظاهريا ميثل اإلجراء البسيط أو السهل أل

  فتبعا ألية مقاييس ميكن القول بوجود فئات جوهرية تنظمها؟

لتوضيح هذا األمر نشري إىل ان التمييز على سبيل املثال بني ما هو إنساين والإنساين يوجد يف 
باتات واحليوانات تنطوي لدى بعض فأغلب الن. مجيع الثقافات، لكن احلدود تتغري من شعب آلخر

على نفس اخلصائص ) Les Makunasو Les Achuarsخاصة (سكان األمازون االستوائية 
فالنساء اللوايت . الروح واحلياة واملوت والتواصل: املوجودة عند اإلنسان ويف مقدمتها خصائص

صطادون يتعاملون مع والرجال الذين ي. يزرعن حدائقهن خياطنب النباتات كما خياطنب أطفاهلن
وإذا كان هذا يعين أن هؤالء السكان مياثلون الالإنسائي . الفرائس مثلما يتعاملون مع أصهارهم

باإلنساين من خالل تشبيه ما هو نبايت أو حيواين مبا هو إنساين، فإن ذلك ال يكون بشكل ائي وال 
حالب واألمساك والسرخِسيات فأغلب احلشرات واألعشاب والط. ينسحب على مجيع مكونات البيئة

، Descola" (طبيعي"واحلَصبات والوديان تظل خارجة عما هو إنساين لتصنف يف ما هو 
1996.(  

وإذا كان اكتشاف الكليات يصح يف جمال دراسة األلوان فإنه يبدو أقل وجاهة يف ميدان 
يف خمتلف هذه امليادين يتناسى فاستخدام نفس الطريقة . وصف الكائنات احلية والنباتات واحليوانات

كل ما يتوفر عليه اإلنسان من استعدادات سيكوفيزيقية خبصوص اجلوانب املتعلقة بإدراك األلوان 
  ).Barthe ،1991(والظواهر الكونية القابلة للتحليل الفيزيقي 

. ةإذن الكتشاف مبادئ التصنيف الكوين، تتقيد األنتروبولوجيا أحيانا بإنشاء فئات جد جمرد
الإنساين قابلة للتغري تبعا للشعوب والثقافات، أال يعين هذا أن / فإذا كانت فئات إنساينوهكذا

حيوانات، /غري أحياء، نباتات/أحياء: التصنيف اخلاص بتقطيع الطبيعة إىل جمموعات ثنائية القطب مثل
  ذهن، هو الذي يصبح ثابتا وغري قابل للتغري؟/مادة

  إشكالية طبيعة املعتقدات. 4.1

إذا كانت األنتروبولوجيا املعرفية اليت مر على انطالق أحباثها األوىل أكثر من ثالثة عقود من 
 اليت تدرس السالالتالزمن ماتزال تبدو غري مكتملة احلدود نظرا الستمرار تداخلها مع ميدان علوم 

. بعة االهتمام بربناجمها العلمي يف البحث والتقصياملعارف العامية، فإن هذا مل مينع أقطاا من متا
، ومن خالل دراستهم للمبادئ San Sperber وPascal Boyerوهكذا فإن باحثني أمثال 
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الكونية اليت تشكل أساس املعتقدات الدينية والسحرية يف العامل بأكمله، توصلوا إىل أن التنوع 
ألن التمثالت الثقافية عادة ما تكون على شكل الئحة الالائي هلذه املعتقدات ما هو إال وهم زائف 

وهكذا فاملعروف أن ختيالت الكائنات غري املرئية مثل األشباح ). Dortier ،1999(جد حمدودة 
والكوابيس وإسناد خاصيات إنسانية لعناصر طبيعية كاجلبال واألشجار والعيون، أصبح واحدا من 

وهذا ما يعين أن الالئحة املتعلقة مبثل هذه . ان من العاملاملمارسات واألنشطة املألوفة يف كل مك
املعتقدات وإن كانت تبدو متنوعة فهي تتكون انطالقا من عدد جد حمدود من العناصر املشتركة اليت 

  .حتاول األنتروبولوجيا املعرفية مقاربتها وحبثها

  حنو أنتروبولوجيا معرفية للثقافة .2

الثقافة ككيان يوجد خارج األشخاص الذين حيملونه إذا كان من الصعب جدا احلديث عن 
وينقلونه فإن هذا يعين ضمنيا صعوبة احلديث عن أي أنتربولوجيا للثقافة خارج مدار نوع من املقاربة 

ولتوضيح هذا التحديد نشري إىل انه لو أخذنا جمتمعا إنسانيا . املعرفية ملكونات وحمددات هذه األخرية
). اخل...أفكار، صور، رموز، ذكريات(ته تنطوي على متثالت ذهنية متعددة معينا، فاألكيد أن ساكن

فبعض هذه التمثالت يتم االحتفاظ ا كأفكار شخصية ال يتعدى حميط تداوهلا والتواصل ا املستوى 
العائلي الضيق، وبعضها يتم نشرها ونقلها من شخص آلخر على شكل سالسل سريعة كاإلشاعات 

وذا فإن ثقافة أي جمتمع ال تتمثل يف اية املطاف إال يف مدى توفر أو .  والتقاليدأو بطيئة كالعادات
تواجد مثل هذه التمثالت املشتركة ومرتكزاا املتمثلة يف التموجات الصوتية واملداد والورق وأشرطة 

ية فهذه العناصر احملسوسة تشكل يف نفس الوقت حصيلة ألنشطة معرف. التسجيل والصور واآلثار
وإذا كانت األفكار هي بطبيعتها أفكارا ثقافية لكوا تؤخذ . وسببا يف إثارة متثالت ذهنية لدى اآلخر

دائما يف إطار هذه السالسل السببية، فإن التساؤل حول ملاذا تنتشر بعض أنواع التمثالت واألفكار 
وهل " ما الثقافة؟"بصورة أفضل ويتم االحتفاظ ا لوقت أطول يستدعي التساؤل من جديد حول 

  توجد متثالت ثقافية ذات طبيعة كونية؟

يف حماولة االجابة عن هذه األسئلة نشري إىل وجود نوع من االعتقاد القائل بأن دماغ اإلنسان 
لكن هذا اإلثبات . عبارة عن صفحة بيضاء قابلة ألن تستقبل وتلتقط معلومات وأفكار كثرية ومتنوعة

فلو . حاليا العلوم املعرفية وخاصة يف بعديها السيكومعريف والفيسيوعصيبيتعارض متاما مع ما تؤكده 
رجعنا إىل بعض أعمال علماء السالالت سنجد أن من ضمن نتائجها البارزة االعتقاد بالتشابه الكبري 

ففي كل هذه األقطار تصنف احليوانات إىل أصناف . لتصنيفات احليوانات يف خمتلف أقطار العامل
وهذه األصناف اليت ميكن جتميعها يف اجناس هي . ز كل صنف منها بطبيعة منفردةحمددة، يتمي

وحنن نعلم أنه يف املنطق الصرف ال وجود لسبب يسمح بتفضيل هذا التصنيف على . بدورها حمددة
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تصنيف آخر يعتمد عناصر اللون والقامة والسكن كأساس، لكن مع ذلك فإن األشخاص يتصرفون 
وإىل جانب هذا فقد أوضحت جتارب كثرية أن األطفال يتعلمون . انت ثقافتهمذا الشكل كيفما ك

بسهولة تامة أمساء الفصائل احليوانية؛ إذ يكفي أن تقدم هلم نسخة لقطة ما أو مجل ما أو فيل معني 
، ويتعرفون فيما بعد "فيل"وثالثة " مجل"وأخرى " قطة"لكي حيتفظوا بتمثل وجود فصيلة تسمى 

إال أنه يف املقابل يصعب عليهم تعلم الئحة بأمساء األشكال .  على كل هذه الفصائلوبسهولة تامة
كإسم للمربعات احلمراء، حبيث يستوجب " شبونتز"كإسم للمثلثات الزرقاء و" شنِيك"امللونة مثل 

هولة ليست مسبقا أكثر س" قطة"وهكذا فرغم أن فئة . هذا األمر القيام بتكرارات وإعادات مسترسلة
فإن شيئا ما جيعلها أكثر قابلية وأكثر سهولة للتعلم من لدن " مربع أمحر"أو " مثلث أزرق"من فئة 
وهذا ما يؤكد على أن بعض التمثالت تكون أكثر قابلية لالحتفاظ ). Atran ،1990(األطفال 

ها خمتلف العفوي وأكثر سهولة لالكتساب من متثالت أخرى، وتشكل بالتايل التمثالت اليت تتقامس
  .الثقافات اإلنسانية

إذن، إذا كانت كل ثقافة تتكون من جمموعة من التمثالت احلدسية املشتركة، ليس ألا فطرية 
بل لكوا أكثر قابلية لالكتساب، فإن السؤال الذي يطرح هنا هو كيف يصح القول بتنوع 

  الثقافات؟

. استبعاد القول بقابليتها للتغيري والتنوعالواقع أن حتديد الثقافة على هذا النحو ال يعين بتاتا 
فرتوع الدماغ اإلنساين، وهذا شيئ رائع، إىل االحتفاظ مبعارف معينة واإلبقاء عليها ال ينفي ائيا أن 
معارف أخرى، وهي أكثر صعوبة لالكتساب، ميكنها أن تصبح هي األخرى مشتركة ومتقامسة 

على الظروف التارخيية واحمللية الضيقة وأن حمتوياا فقط يبدو أن اكتساا يتوقف . بصورة كونية
ولتوضيح هذه املسألة نشري إىل أنه لو أخذنا نصني من نفس مستوى الصعوبة، . ختضع للتنوع والتغري

أحدمها عبارة عن قصة حمددة واآلخر عبارة عن وصف ملنظر معني، وحاولنا االحتفاظ مبحتوياما، 
وهذا يعين أن الذهن اإلنساين . جدا تذكر األول أكثر من الثاينفالراجح أنه سيكون من السهل 

مستعد لالحتفاظ بشكل أفضل بالروابط السببية الواصلة بني مشاهد قصة معينة أكثر من الروابط 
ففي اتمعات ذات التقليد الشفوي فإن . ذات التجاور البسيط الواصلة بني مكونات منظر معني

، وليست املعلومات النظرية ورسوم األماكن واللوائح، هي )فات والسرياألساطري واخلرا(احلكايات 
إال أنه مع انتشار الكتابة خضعت الثقافات اليت تبنتها لتغريات . اليت تكون جوهر التقاليد النصية

عميقة، وخاصة على مستوى ظهور اجلداول واللوائح واخلرائط ألن الكتابة هي اليت ستحرر الثقافة 
، توجد ظروف يكون فيها Jack Goodyفحسب . اكرة اإلنسانية وحدودهامن قيود الذ

أما بالنسبة . التفضيل السردي واحلكي شيئا ضروريا ويشكل استعمال الكتابة أحد هذه الظروف
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). Goody ،1977(ألنواع أخرى من املعارف، فإن وجود مؤسسات لنشرها يكون هو احملدد 
فال أحد ميكنه القول حىت . متثالت املكان عند اإلنسان مثالوهذه حقيقة هلا ما يؤكدها يف دراسة 

، لكن مع ذلك ميكن اإلقرار من وجهة "non euclidienneغري أقليدي "اآلن بوجود إنسان 
نظر منطقية أن اهلندسة األقليدية ال تشكل اهلندسة الوحيدة املمكنة، بل هناك على سبيل املثال 

  .اليت يصعب اكتساا خارج نظام تعليمي صوري) *(Riemannienneاهلندسة الريامينية 

ويف نفس االجتاه فإن الرؤية املشتركة القائلة بأمهية احلاجات واملعتقدات يف تطوير اإلنسان 
 على أسس سيكولوجيافلم يكن من املستبعد أبدا بناء . وحتقيق نضجه هي رؤية ذات انتشار كوين

واحلقيقة .  يرجع أفعالنا وتصرفاتنا إىل انشطة الواعيةأخرى كما جند ذلك يف التحليل النفسي الذي
. أن هذه التصورات احلدسية للطبيعة واملكان والسيكولوجيا اإلنسانية تندرج كلها يف زادنا املعريف

وإن ثقافة معينة ميكنها أن تعارض مثل هذه احملددات القبلية، ولكن دائما لصاحل جمهود معني وبواسطة 
وإن هذا اجلانب من .  ألن قيمة اجتماعية تكون ذات عالقة عضوية ذه املعرفةدعم مؤسسة حمددة أو

لكن السؤال الذي ). Journet ،1997(الثقافة هو الذي يتعرض للتغري الكبري من شعب آلخر 
يطرح هنا هو أال ينطوي القول بتراوح التمثالت الثقافية بني ما هو طبيعي وما هو غريب وما هو 

  وم على نوع من التناقض؟غامض وما هو مفه

يف الواقع أن التاكيد على تنوع التمثالت الثقافية ال حيمل أدىن تناقض ألن كل ما يف األمر هو 
أن اإلنسان يتوفر على انواع متعددة من اآلليات املعرفية اليت ميكن مقارنتها بأذواق الطبخ الكثرية 

ة وأخرى حلوة، وإذا كانت األطباق األوىل فكثري من احلضارات يتضمن مطبخها أطباقا ماحل. التنوع
تشتمل على أكالت حبرية جد نادرة فإن الذوق اخلاص ا هو ذوق مكتسب ينبين على سريورة 

وهذه فكرة ميكن تعميمها على امليدان الفكري، . التعلم ألن الطفل ال حيبه بشكل عفوي أو طبيعي
رياضي، ألن هذا األخري ال يتبلور إال يف حالة حبيث أنه ال وجود إلنسان يطبق بشكل عفوي املنطق ال

فالذهن اإلنساين مطالب بالتوفر سلفا على كفاءات معينة لكي حيقق . ارتباطه بقيمة اجتماعية حمددة
. هذا األمر، لكن هذا غري كاف ألن اعتبارات وإكراهات كثرية تؤثر بثقلها الكبري يف نشر األفكار

ات كونية وبعضها عبارة عن ظروف خاصة، فإن هذا ما يترجم وإذا كان بعضها عبارة عن استعداد
  .بكل وضوح العالقة اليت ميكن إقامتها بني الثقافة باملفرد والثقافة باجلمع

  

                                                           
ي عن فكرة الائية  هندسته األوىل غري األوقليدية وذلك بالتخل1868 يف سنة B.Riemann لقد اقترح *

  .املستقيم
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