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 الملخص: 

كتابھ   إيان عا�ج  �� من  "  ماكن�ي  والتفكيك نماذج  بالقراءة  املناسبة  واستحالة  "  نظر�ة  اللغة  موضوع 

ودرس نظر�ة املناسبة والتواصل املنطوق، من خالل  .  مطابقة املع�ى ب�ن مقصد املت�لم وفهم املرسل إليھ

وقد قدم ماكن�ي �عض املفاهيم املركز�ة مثال الظاهر واالستدالل واملقاصد .  ال��ك�� ع�� التقو�ض اللغوي 

الشعر�ة .  واملناسبة والتأث��ات  والغموض  ا�خطاب  ضمنيات  بموضوع  اهتم  والّ�خر�ة  :  مثلما  االستعارة 

 .والوصف والتأو�ل

 ا�خطاب. – املع�ى  –القراءة   –التأو�ل   –التفكيك   –املناسبة  نظر�ةاملفاتيح: ال�لمات 

 

 

Abstract: 
Ian Mackenzie deals in his book “Paradigms of Reading Relevance Theory and 

Deconstruction” with the language and the impossibility of matching the 
meaning between the intention of the speaker and the understanding of the 
addressee. He studies the relevance theory and spoken communication, by 
focusing on the linguistic undertermination. He presents some central notions as 
ostension, inference, intentions and relevance. He was also concerned with the 
topic of implications of speech, ambiguity and poetic effects: metaphor and irony, 
description and interpretation. 

Keywords: Relevance Theory–Deconstruction–interpretation – Reading– 
Meaning – Speech. 
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 التقدیم: -1

املناسبة   نظر�ة  القراءة:  "نماذج  كتابھ   �� سويسرا)  جنيف،  (جامعة  ماكن�ي  إيان  اهتم 

لة. و�النسبة إ�� نظر�ة  1والتفكيكية" رة أو املؤوَّ بإبراز ا�عدام التطابق ب�ن املعا�ي املقصودة واملعا�ي املفسَّ

غة. وع�� العكس من ذلك يرى بول دي مان  
ّ
 ع�� الطا�ع االستدال�� لل

ً
عدُّ دليال

ُ
املناسبة، فإن هذه الوضعية �

خرة، وال إ�سانية. وقد س�� ماكن�ي �� مستقرة، فوضو�ة، اعتباطية، آلية، سا  بأ��ا: غ�� أن اللغة تتصف  

من   عقالنية  أك��   �� األد�ي  والتفس��  واإلدراك  للتواصل  تقديرها   �� املناسبة  نظر�ة  أن  إبراز  إ��  كتابھ 

 من قراءاتھ لروسو وهيجل ونيتشھ. 
ً
 تفكيكية دي مان ال�ي طّورها انطالقا

نظر�ة بول دي مان النقدية، من منظور  �� هذه ال�ّ�جمة املمزوجة ببعض التعليقات إ�� إضاءة  و�س��  

 نقدي لها أد�� بھ ماكن�ي، �� مقدمة كتابھ املشار إليھ أعاله، فهو ضرب من نقد النقد.

أن دي مان ُعرف بنظر�ة نقدية تقوم ع�� مبدأ الع�ى، وقد ترجم سعيد الغان�ي كتابھ "الع�ى  ومعلوم  

إ وأشار  املعاصر"،  النقد  بالغة   �� مقاالت  بذكر  والبص��ة:  نكتفي  العرب،  والنقاد  الباحث�ن  من  كث��  ليھ 

"، إذ أبرز أن فعل القراءة عند دي مان هو املبدأ واملنت�ى، وهو  
ً
محمد أحمد البن�ي �� كتابھ "در�دا عر�ّيا

رة التعر�ف، إذا ال يمكن قراءة القراءة. إ��ا شّر ال بّد منھ،  
ّ

األرضية األساس ل�حياة البشر�ة، ولك��ا متعذ

فكرة ست�ون منذ ثمانينات القرن العشر�ن مدار البحث الدال�� �� ترتيب املنحي�ن ا�حر�� وا�جازي �� ونقل  

اللغة، منذ أن �شر جورج الي�وف ومارك جو�سون كتاب "االستعارات ال�ي نحيا ��ا"،... ونص هذه الفكرة  

ة أصلية غ�� بالغية، مما �ع�ي أن  أن "اللغة مجاز�ة �� ا�حل األول وليست إشار�ة أو �عب��ية، وال توجد لغ

 �شو��ا خاصية ا�جاز"
ً
 .2اإلشارة دائما

 : النص -2

لم يزل الباحثون املعاصرون �� نظر�ات املع�ى األد�ي متفق�ن ع�� أن ا�عدام التطابق التام سمة قاّرة �� 

و املقصودة من ناحية أخرى.  النظر إ�� العالقة ب�ن العالمات اللغو�ة أو الدواّل من ناحية واملعا�ي املفهومة أ 

بي��م عند تحديد   تلوح  الباحث�ن، فإن اختالفات شديدة  أولئك  ب�ن  اتفاق  النتيجة محّل  �انت هذه  ول�ن 

 املقدمات ال�ي يرى �ّل م��م أ��ا السبب الذي يقف وراء تلك النتيجة. 

غة، من قبيل نظر�ة املناسبة، أن
ّ
نا نجد �� التصورات التداولية لل

ّ
 رسائل    من ذلك أن

ّ
�� عدم إم�ان بث

 ع�� ا�حاجة إ�� االستدالل �� التأو�ل اللسا�ي. أّما بالنسبة إ��  
ً
 ساطعا

ً
محّددة عن طر�ق إشارات رمز�ة دليال

 لعدم  
ً
النظر�ة الّتفكيكية، ع�� نحو ما نجده عند بول دي مان، فإن عدم التطابق املشار إليھ ُ�عدُّ مصدرا

 ع��
ً
 استحالة القراءة وانحراف �ّل فهم. االستقرار اللغوي، ودليال

 
1-Ian Mackenzie, Paradigms of Reading: Relevance Theory and Deconstruction, 2002. 

دبية المعاصرةسلدن رامان،  -2
ٔ
  157، ص 1991عصفور، ، ترجمة جابر النظرية اال

ٔ
 عن كـتاب محمد ا

ً
دريدا  حمد البنكي، (نقال

 ، بتصرف طفيف). 69، ص2005، عربيا
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ال�ي عّدها الباحثون، �� �شبيھ بليغ، أول نظر�ة    -وأّما نظر�ة املناسبة لدان سب��بر ودردري و�لسون     

فيع��ف القائلون ��ا بأّن ل�ل قول مجموعة متنوعة من التفس��ات    -جذر�ة جديدة �� التواصل منذ أرسطو  

معان   إ��  باإلضافة  سياق  ومن  صر�ح  محتوى  من  مز�ج   �� ال�ي  هذه  ا�حتملة  فإّن  ذلك،  ومع  ضمنية. 

التفس��ات ليست متاحة ل�جميع ع�� قدم املساواة �� أي مناسبة معينة. وترى نظر�ة املناسبة أّن املستمع�ن  

اإلدراك   أن  مفاده  اف��اض  ع��  املناسبة  معيار  ويعتمد  حدو��ا.  عند  التفس��ات  لتقييم  بمعيار  مجهزون 

أك�� تأث�� إدرا�ي ممكن مع بذل أقل جهد ممكن �� املعا�جة.   البشري موّجھ نحو املناسبة وموّجھ لتحقيق

. فأن تتواصل �ع�ي أن تجلب اهتمام  
ً
ز األفراد اهتمامهم ع�� ما يبدو أنھ أك�� املعلومات املتوفرة مناسبة

ّ
و�رك

  الفرد، ومن ثم أن �ع�ي أّن املعلومات املوصلة مناسبة. و�ذلك فإّن املعلومات ال�ي يتم توصيلها تخلق 
ً
توقعا

: يحق  
ً
 واحدا

ً
للمناسبة. و�جب أن �سمح معيار املناسبة للمستمع�ن باستبعاد �ل التفس��ات ما عدا تفس��ا

 للمستمع أن يف��ض أن التفس�� األول الذي �ستو�� معيار املناسبة هو التفس�� الوحيد الذي يفعل ذلك. 

   
ً
وفيما يتعلق بنظر�ة املناسبة، ليست األقوال سوى تمثيالت تفس��ية لألف�ار فحسب، لذلك فثمة دائما

فجوة ب�ن التمثيل الدال�� ل�جملة املنطوقة والفكر الذي ُوضعت تلك ا�جملة لتوصيلھ. و�نب�� ع�� �عّرف  

 بالقرا
ً
 مثلما أن �سبة  السامع أو القارئ ملقصود املت�لم أن �سّد هذه الفجوة مس��شدا

ً
ئن السياقية. تماما

كب��ة من املادة �� ال�ون ال تراها الع�ن ا�جّردة وال ترصدها املناظ�� والتلس�و�ات بحيث إن وجودها ال يمكن  

إدراكھ ع�� حاسة أو آلة، بل ع�� االستدالل عليھ، فإن الكث�� من مع�ى القول املنطوق أو ا�جملة املكتو�ة  

 لقول من األقوال، يقتصر ع�� "مادية ا�حرف"، ما  ال يظهر �� ال�لمات  
ً
 لغوّ�ا

ً
الفعلية. ومن ثم فإّن تحليال

 هو إال مجرد خطوة واحدة من خطوات عّدة ضرور�ة للتفس��. 

غة ع��    
ّ
وع�� عكس هذا النموذج االستدال�� للتواصل البشري واإلدراك، ت�ّح التصّورات التفكيكية لل

الهائل الذي تؤّديھ العوامل السياقية �� التواصل اللغوي. وقد أشار بول دي    مادية اللغة، وتتجاهل الدور 

 ملا يدّل عليھ، �ع�ي أن تفس�� اللغة اليومية مهّمة عبثية،  
ً
مان إ�� أن استحالة جعل التعب�� الفع�� مطابقا

. وقال كذلك إنھ بما أن �ّل ال�لمات واألسماء وامل 
ً
فاهيم مجاز�ة �� أصلها  مهمة ال ��اية لها وال تحقق تقّدما

ف�ي غ�� مستقرة، و�� تفكك نفسها �لما أكدت ذا��ا. ومن ثم، فإن "نموذج جميع النصوص يت�ون من  

 صورة (أو نظام من الصور) وتفكيكها". 

بالنسبة إ�� دي مان، تجعل الوجوه البيانية والتعو�ضات ا�حتوى القضوي لألقوال والنصوص غ��    

ح
ُ
ق تحديد املع�ى املقصود. إن البالغة بذلك �علق املنطق  قابل ل�ُحكم عليھ، وت

ّ
" مّما �عل

ً
 معرفّيا

ً
دث "دمارا

 وتفتح الباب إلم�انات متقلبة لالنحراف املرج��، وتضع عقبات �أداء �� طر�ق أي قراءة أو فهم. وعليھ  
ً
جذرّ�ا

 
َّ

م فيھ. بل يذهب دي مان إ��  فإن �ل أش�ال املعرفة مشروطة باإلم�ان اللغوي ا�جازي املستقل وغ�� املتحك

مجرد   من   
ً
و�دال إ�سانية.  وغ��  آلية،  مسؤولة،  غ��  اعتباطية،  فوضو�ة،  ساخرة،  بأ��ا  اللغة  وصف  حّد 

االستنتاجية   العمليات  تتحّدى  متناقضة  أو  تخر�بية  عناصر  ع��  يحتوي  قد  ا�خطاب  أّن  إ��  اإلشارة 

 احتمال وجود  
ً
تباين ساخر ب�ن املع�ى واملقصد، يرى دي مان أن هذا  الطبيعية للّتفس��، وأّن هناك دائما

و��ن   املكتو�ة  النصوص  ب�ن  أفالطون  جمهور�ة   �� الفيدروس  محاورة   �� سقراط  يوازن  إذ  حت�ّي.  األمر 
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. و�� ح�ن �عّده علماء اللسانيات  pharmakonالفارم�ون ( 
ً
 أو دواًء معا�جا

ً
 زعافا

ً
) الذي يمكن أن ي�ون ُسّما

غة. التداوليون دوا 
ّ
 لتصّور دي مان ال�ار�ي لل

ً
عدُّ دواًء فاعال

ُ
. إن نظر�ة املناسبة �

ً
 سّما

ّ
ًء ال يراه دي مان إال

 �لمة  
ً
 لس��ب�� وولسون، تتمثل �� أن �عو�ض �لمة استدالل، أو �ش�ل أك�� تحديدا

ً
فدعواي األساسية، تبعا

 ما يتيح للم
ً
رء تفس�� استعمال اللغة �ش�ل أك��  مناسبة، بالنسبة إ�� مصط�ح بالغة عند دي مان، غالبا

مالءمة. فع�� سبيل املثال، يمكن للقول: "ا�خزان نصفھ فارغ" أن �ع�ي أنھ: "من األفضل أن نتوقف ون��ّود  

بالوقود قبل بلوغنا نيو�ورك"، أو القول: "سوف تموت األسماك إذا لم نقم بإضافة �عض املاء إ�� ا�حوض 

"، أو "أنا متشائم"، اعتم
ً
 ع�� السياق. وتوّ�ح هذه ا�جموعة من املعا�ي ا�حتملة القابلة لالستدالل  قر�با

ً
ادا

التأو�ل �ش�ل �امل، ولكن ال �ع�ي ذلك أن   اللسا�ي وحده ال يحّدد  التحليل  بالسياق كيف أن  واملرتبطة 

) لفهم اللغة  و�� نظر�ة عرفانية (معرفية = إدراكية   -اللغة غ�� قادرة ع�� العمل. سأبّ�ن أن نظر املناسبة  

 للتأث�� ا�خطا�ي والشعري  
ً
 من    -�ش�ل عام، تتضمن تقديرا

ً ّ
تقّدر �ش�ل �اٍف اللغة املنطوقة اليومية، وكال

  �� مان  دي  ونظر�ة  التداولية  ب�ن  القائمة  االختالفات  من  الرغم  وع��  للكتابة.  واألدبية  األداتية  الصيغ 

سھ، ألنھ �� إبراز التداولية اللسانية لطر�قة اعتماد املع�ى البالغة، فإ��ما تبدوان و�أ��ما تفعالن ال��يء نف

 من الشيفرات الداللية والنحو�ة وحدها، فإ��ا (أي  
ً
 ع�� االستلزامات املرتبطة بالسياق بدال

ً
اللغوي عموما

 للفرق ب�ن (املقصود) و��ن (الطر�قة ال�ي �ع�ي اللغة ��ا). 
ً
 التداولية اللسانية) تقرأ كذلك حسابا

ھ يمكننا ا�خلوص إ�� أن األقوال إْن �� إال تمثيل تأو��ّ� لألف�ار، وما دام التحليل اللغوي  ع�� ا
ّ
ألقل، فإن

  
ً
للقول يحّد من تأو�لها إ�� حد كب��، ح�ى لو �انت اللغة تتحدث من خالل اإل�سان، فإّن اإل�سان يؤدي دورا

وج مع  التعامل  من  الفائدة  فما  يقال.  ما  تأو�ل   ��  
ً
جّدا  

ً
تداو��  �شطا منظور  من  غة 

ّ
لل مان  دي  نظر  هة 

 (براغما�ي)؟  

وأوائل   ستينات  أواخر  ب�ن  ورت 
ُ
ط ال�ي  ا�ختلفة  النقدية  باملنا�ج  دراية  ع��  األدب  طالب  معظم  إن 

�البنيو�ة، والسيميائية، ونظر�ات التلقي (استجابة القارئ)، والتحليل النف��ي،   -ثمانينات القرن العشر�ن  

املاركسية األخذ  والنظر�ة  بإم�اننا  أنھ  منا  الكث��  ويشعر  ذلك.  إ��  وما  الثقافية،  واملادية  والنسو�ة،   ،

أو   ا�خطابية  مان  دي  قراءة  صيغة  فإن  ذلك،  ومع  تجاهلها.  أو  مناسبة  رؤى  وعّدها  تركها،  أو  بتحليال��ا 

يق، فإ��ا تقوض  الساخرة ال يمكن أن تتعا�ش �� �عددية مر�حة مع منا�ج أخرى، ألنھ إذا �انت قابلة للتطب

�ش�ل ال رجعة فيھ جميع املنا�ج والنماذج البديلة. وال يمكن تجاهل تصّور دي مان للقراءة ب�ل �ساطة.  

 بالتعامل  
ً
فأي �خص يرغب �� اق��اح تصّور تداو�� للقراءة، أو �� الواقع أي تصّور آخر للتأو�ل، ي�ون ملزما

 مع نظر�ة دي مان حول استحالة القراءة. 

، �عد خمس سنوات من كتابتھ أن "املوت اسم مز�ج ملأزق  1983مان �سبب ورم �� ا�خ �� عام تو�� دي 

�لم�ي  3لغوي" ب�ن  الفر�سية،   �� (ا�جناس)،  التوافق  إ��  لإلشارة  در�دا   
ً
تار�ا  ،tumeur  و   meurs tu(ورم) 

 
3- De Man, Paul, The Rhetoric of Romanticism (New York: Columbia University Press, 1984), p81. 
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ٓ
 2021)  مارس -ا
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عندما  4(تموت) سنوات،  أر�ع  �عد  ما  حد  إ��  أوسع  جمهور  إ��  اسمھ  وصل  ذلك،  ومع  �حيفة  .  وصفتھ 

نيو�ورك تايمز بأنھ "واحد من أك�� املفكر�ن ذ�اًء �� جيلھ" و"من��ئ نظر�ة مث��ة ل�جدل للغة يقول البعض  

). ولسوء ا�حظ، فقد �ان سبب مقال  1987د�سم��    1إ��ا قد تضعھ ب�ن العظماء املفكر�ن املعاصر�ن"(

مان الشاب لل�حف املتعاونة مع الناز��ن ��  ال�حيفة إعادة اكتشاف عدد كب�� من املقاالت ال�ي كت��ا دي  

 ب�جي�ا ا�حتلة خالل ا�حرب العاملية الثانية. 

ي��تب ع�� ذلك من استحالة الوقوف ع�� حقيقة    وما  تصورات ديمان عن شذوذ �ل إدراك وفهم،  إن

دة اكتشاف  تصرفاتنا أو بياناتنا أو شعورنا بالذنب، تصورات تكتسب بالضرورة أهمية م��ايدة من خالل إعا

  .  مقاالتھ ال�حفية املنشورة إبان ا�حرب العاملية الثانية
ً
وع�� الرغم من أن العقود األخ��ة قد شهدت ازدهارا

َن "  لنظر�ات النقد األد�ي، فإن النقد �ش�ل عامال يبدو أنھ   وال يمكن للمرء بالتأكيد أن يقّص ح�اية".  تحسَّ

 عن بلوغ تأو�ل األدب مرحلة الن�ج تد"  ممتعة "
ً
ري األدب يختارون،  .  ر�جيا

ّ
املش�لة تكمن �� أن معظم منظ

 منفعال  �� خطوة واعية ال يمكن مقارن��ا بتصور ديمان للع�ى التمكي�ي الضروري، عن عمد،
ً
 واحدا

ً
عنصرا

أو�لها،  مع استبعاد �عض العناصر األخرى    –  أال وهو اللغة أو النص أو العالم أو املؤلف أو القارئ   –  لقراءة

أّما بالنسبة إ�� ديمان، فإن الطبيعة املدار�ة للغة �� ال�ي تط��  .  و�دفعون العنصر ا�ختار إ�� أق��ى حد

ع�� وجھ التحديد بمنافسة مفاهيم ديمان  "  نماذج القراءة "  وقد اهتم ماكن�ي �� كتابھ.  آخر  ع�� �ل ��يء

.  العتباطية أو الشاذة والساخرة والالإ�سانية للغةواملرجعية ا)  املي�انيكية(  حول الطبيعة العشوائية واآللية

التداولية  )  البارام��ات(  و�رى أنھ ال �ستطيع قبول فكرة مفادها أن إهمال ديمان املتعمد �جميع الوسائط 

ن استبصاراتھ املضيئة حول البالغة، ألن اهتمام ماكن�ي هو  
ّ

الستخدام اللغة هو الع�ى الضروري الذي يمك

 تحّدي ه
ً
و�رى أنھ ال �ستطيع التظاهر بأن حججھ قد �شتغل اشتغال النفي  ".  االستبصارات "  ذهتحديدا

ير�د ماكن�ي القيام بھ هو اق��اح بديل  ألن ما الهيغ��، لتسليط الضوء ع�� األجزاء األفضل لنظر�ة ديمان،

 . تداو�� لتلك النظر�ة

ع�ى التداولية باستخدام مع�ى اللغة �� السياق
ُ
 .Charles W(  صط�ح �شارلز موريسوقد استخدم امل .  �

Morris  (  ألول مرة لتسمية فرع ثالث من علم السيميائية، إ�� جانب عل�ي ال��كيب والداللة، والذي حدده

دراسة أنھ  ل��ا"  ع��  بمؤّوِ العالمات  االتصال".  عالقة  جهات  ع��  ا�حديثة  التعار�ف  أو  (  وتركز  املتحدث�ن 

ب�ن)  الكّتاب
َ
خاصة فيما يتعلق بال�لمات  (  و�نتاج واس��جاع املرجع  ،)ھ لهم با�خطاب املتوجَّ (   وكذلك ا�خاط

والقوة الالقولية واالستلزامات، بما �� ذلك األدوات البالغية مثل االستعارة    واملوقف القضوي،  ،)اإلشار�ة

   وال�خر�ة، 
ً
تطبيقھ إ�� حد  وع�� الرغم من أنھ قدتم  .  ال�ي يمكن أن �ع�ي أك�� بكث�� مما �ع�� عنھ حرفّيا

أن   فإن هناك العديد من عناصر التداولية ال�ي يمكن، من خالل املماثلة،  كب�� ع�� االتصاالت الشفو�ة،

 .  تطبق ع�� النصوص األدبية وع�� السياقات املنفصلة للمؤلف والقارئ 

 
4- Derrida, Jacques, ‘In Memoriam’, in The Lesson of Paul de Man: Yale French Studies, 69 (1985), p16. 
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اللغة والنصوص بصف��ا قوى   عامل 
ُ
� البنيو�ة والتفكيكية ونظر�ة ال�ان   مّما �عد 

ً ّ
فاعلة �عمل  إن كال

 من الكتاب والقراء ع�� أ��م مجرد تجميع للنصوص والشيفرات،  
ً ّ
دون أي حاجة إ�� و�� نا��ئ، و�عامل كال

خاللها �عمل من  أنظمة غ�� �خصية   �� الذات و�عي�ن وظائفها  (تذو�ب)  يتمحل  وقد وصف دي  .  بحيث 

من��ات اللفظية ال�ي تؤدي إ�� تحديد  ع�� العقول البشر�ة السلبية، لل  سوس�� الداللة بأ��ا بصمة تلقائية،

االختالفات(  املفاهيم ع��  دة  أن  ).  ا�حدَّ ذلك  من   
ً
بدال  

ً
مّدعيا الدالئل،  تحديد  فكرة  فيستثمر  در�دا  أّما 

العالمات مدرجة �ش�ل أسا��ي وضروري �� سلسلة تفاضلية ومن ثم ف�ي تحتوي ع�� آثار عالمات ومفاهيم  

مثلما يبّ�ن أنھ مادام رفع اإلشارات من أي سياق وتطعيم  .  قولھ الداّل أخرى �ستكمل وتمحو أو تل�� ما ي

 �ش�ل دائم، ما �ان للمؤلف أن يتوقعھ،
ً
 ممكنا

ً
    سياقات جديدة ��ا أمرا

ً
 ممتنعا

ً
فإن إصالح املع�ى ُيض�� أمرا

 ،
ً
، ولكن يتم �شر املع�ى أو توزيعھ دائما

ً
ع��    ية، بطر�قة مسرحية مجانية غ�� �خصية أو خارج �خص  أبدا

النظر يبدو �غض  أو تدخل �شري   ما  إرادة  أي  العرض،.  عن  بالضرورة قراءة    �� هذا  القراءات ��  جميع 

يدافع ديمان عن عدم قابلية    وع�� النقيض من ذلك،.  خاطئة أل��ا تفشل �� استنفاد جميع إم�انات النص

ال ال�ي  ال�حيحة  البالغية  االعت  القراءات   �� تأخذ  وال�ي  دحضها،  الرسالة "  بار يمكن  وأبرزها  "جوهر�ة   ،

غة،
ّ
 ا�حتمية املتمثلة �� ا�جازات واملفارقات ال�ي تتعارض مع �ل من القواعد النحو�ة والوظيفة املرجعية لل

 املع�ى املقصود 
ً
ترى نظر�ة املناسبة أن الدواّل ع�� الصفحة أو �� القول إن �� إال    ومع ذلك،.  تقوض دائما

ينوي    إ�� اكتشاف ما  إ�� جانب املعلومات السياقية،  استداللية ينب�� أن تؤدي،مجرد نقطة انطالق لعملية  

نقلھ ذلك،.  املتواِصل  عكس  والش�ل    وع��  املادة  ف��ا  تتطابق  ال�ي  الهندسة،  جوهر�ة  املثال،  سبيل  ع�� 

و اإلدراك  بالضرورة، واملادة ال�افية بالضرورة، فإن ماّدية اللغة ليست سوى ا�خطوة األو�� نحو التواصل أ 

 . (املعرفة)

 

 

 




