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 : صملخّ ال

بوجود إش�الية    العل�ي، وتقّر تتأسس هذه املقالة ع�� األهمية ا�حور�ة لتعر�ف الظواهر �� بنية البحث  

إ�ستمولوجية تتمثل �� جمود الفكر اإل�سا�ي فيما يخص املداخل التعر�فية �ختلف الظواهر اإل�سانية  

 التام وفق املنطق اليونا�ي، مع التوّه   والطبيعية، بما �� ذلك التورط بـ التعر�ف أو ا�حّد 
ّ
ھ �عكس حقيقة  م بأن

استغرقت  حيث  فة،  عرَّ
ُ
امل     األشياء 

ً
جديدا  

ً
مدخال املقالة  وتقدم هذه   ممتدة. 

ً
قرونا الوهم  هذا   �� البشر�ة 

بأن   نرى  أننا  اإلتمام، وذلك  نحو  مهرولة  كينونة  بوصفها  الناقصة"؛  "الكينونة  يقوم ع�� فكرة  للتعر�ف 

 �ختلف ال
ً
 تفس��يا

ً
 تحليليا

ً
 توصيفيا

ً
ل منظورا ِ

ّ
ظواهر  "النقص هو قنص التمام". هذا املدخل يمكن أن ُ�ش�

اإل�سانية واالجتماعية والطبيعية. ولتفعيل هذا املق��ح، طرحت املقالة عدة �عر�فات �� سياقات إيجابية  

 من العرض ملزايا هذا املدخل املق��ح بقالب تحلي�� مكثف.  
ً
 وسلبية ومارست قدرا

 . : التعر�ف، التعر�ف املنطقي، الكينونة الناقصة، الظواهر، املبدعال�لمات املفتاحية

Abstract : 
This article builds on the focal importance of defining various phenomena in 

scientific research, and acknowledges the existence of an epistemological problem 
represented in the rigidity of human thought with regard to the definition approach of 
various human and natural phenomena, including the Greek logical definition, with the 
illusion that it reflects the reality or substance of the defined things, as humanity took 
this illusion for extended centuries. This article provides a new perspective to the 
definition based on the idea of "imperfect being"; as such imperfect being running 
towards "perfection", that we see that "imperfection is the snipe of perfection."  This 
perspective can constitute a descriptive, analytical, explanatory definitions of various 
human, social and natural phenomena. In order to activate this perspective, the article 
put forward several definitions in positive and negative contexts and practiced some 
degree of presentation of the advantages of this proposed approach in a summarized 
analytical format. 

Key words: definition, logical definition, imperfect being, phenomena, creative 
person. 
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: "کینونة ناقصة وتمامها االجتهاد"   : التعریف -1

الظواهر   مختلف  لدراسة  العلمية  املن�جية  ِبنات 
َ
ل أهم  أحد  هو  التعر�ف"  "مبحث  أن  بھ  م 

َّ
سل

ُ
امل من 

�سانية واالجتماعية والطبيعية، ع�� أننا بحاحة ب�ن الفينة واألخرى، إ�� مخاتلة املن�ج العل�ي لدارسة اإل

هذه   مع  "امل����"  التعاطي   �� واآللية  الرتابة  مشاكسة  شأنھ  من   ،
ً
قو�ا  

ً
ا هزَّ هّزِه  �غية  الظواهر،  هذه 

 من الضدية للمن�ج ولكن باملن
ً
. ولعل من أك�� مسارات  1�ج ذاتھالظواهر. ونحن إذ ذاك، نمارس قدرا

وتحليلھ   بدراستھ  نقوم  ما  �عّرِف  كيف  أي  الناجع،  التعر�ف  بمسألة  يتعلق  ما   ،
ً
نفعا املشاكسة  هذه 

ق من فهمنا للظواهر وتز�د من الغلة االستكشافية البحثية؟  عّمِ
ُ
 و��خيصھ بطر�قة �

ورط العقل اإل�سا�ي بمدخل  تتأكد ضرورة تطو�رنا للمداخل التعر�فية إذا وضعنا �� االعتبار حقيقة ت

- �عر�في "أيقو�ي" جامد لقرون متطاولة، ولقد تأسس ذلك ع�� خرافات املنطق اليونا�ي، الذي يزعم  

 
ً
أو التعر�ف التام (بالشروط املنطقية املعروفة: با�جنس والفصل القر�ب�ن)، إنما �عكس    بأن ا�حّد    -مثال

ا فإن  ولذا  "جوهره"،  أو  ماهيتھ  أو  ال��يء  املثال-لبشر�ة  حقيقة  سبيل  آخر    -ع��  لتعر�ف  تحتاج  ال 

 
ّ
ا، فحسم األمر بأنھ "حيوان ناطق". تخيلوا هنا حجملإل�سان، �عد أن تو� � أرسطو �عر�فھ "نيابة" عنَّ

تتجمّ  حينما  واإل�سانية  االجتماعية  والعلوم  للفلسفة  "ماهوي"  الفقد  �عر�ف  ع��  ا�حقول  هذه  د 

.  2أسطوري مدٍع كهذا

إ�� إن مثل    ويعوزنا  بامتياز،  إ�ستمولوجية  يمثل إش�الية  املنطقي  التعر�في  املدخل  ا�جمود ع��  هذا 

 يقوم ع�� فكرة  
ً
 جديدا

ً
 �عر�فيا

ً
بلورة مقار�ات �ح�حل��ا ومعا�ج��ا. �� هذه املقالة ا�ختصرة، أقدم مدخال

ننا نرى بأن "النقص هو قنص  "الكينونة الناقصة". إ��ا الكينونة الناقصة املهرولة نحو اإلتمام، وذلك أ

اإل�سانية   الظواهر  �ختلف   
ً
تفس��يا  

ً
تحليليا  

ً
توصيفيا  

ً
منظورا ل  ِ

ّ
ُ�ش� أن  يمكن  املدخل  هذا  التمام". 

يتأّس  التعر�في  املدخل  هذا  والطبيعية.  قدرة  واالجتماعية  لھ  أن  ونرى  بھ  نؤمن  وجودي  مبدأ  ع��  س 

" �� ا�حيط اإل�سا�ي. وهنا أبادر بالقول إن�ي حينما  تفس��ية هائلة، ومفاده أن "النقص هو قنص التمام 

 
ّ
مام، فإن�ي ال أع�ي البتة  حدث فيھ عن التّ وصفُت هذا املدخل بأنھ يحمل قوة تفس��ية هائلة، �� سياٍق أت

   أنھ تفس�� تامّ 
ّ
ر ��ا. وذلك    ما هو تفس�� ألجزاء أو �جزء من الظاهرةأو �امل للظاهرة، و�ن

َّ
فك

ُ
املبحوثة أو امل

ان�ي أؤمن بأن التعر�ف أو التوصيف أو التفس�� ذاتھ إنما هو: "كينونة ناقصة وتمامها االج��اد"، ممّ أ

ؤو�ة، لرفع سقوف التفس��ية مع تطور مفاهيمنا ومداخلنا  ُيفيد من �ل ا�حاوالت االج��ادية املن�جية الّد 

 
ّ

. اق��اح هذا املدخل التعر�فّي � تحقيق جزء منھ �� هذه املقالة ع�� وأدواتنا املن�جية، كما نتو�

طروحة الشهيرة لـ   -1
ٔ
 . Against Method: ضد المنهج بول فيرابندقارن ما نقرره باال

خفق. ولقد ظفر   - 2
ٔ
و واحدًا إن ا

ٔ
صاب ا

ٔ
جر، اثنين إن ا

ٔ
ن اإلسالم فتح للعقل بوابة االجتهاد، وضمن له اال

ٔ
تجدر اإلشارة هنا إلى ا

التفكير اإلنساني بانتصاره الكبير على هذا التفكير المجّمد للعقل ومن ذلك المدخل التعريفي المنطقي في مراحل النهضة الفكرية  
طاح بالتفكير التقليدي المقيد لإلبداع واالجتهاد. اإلسالمية المشرقة، و 

ٔ
للمزيد ، انظر كان تتويجها الكبير على يد ابن تيمية، حيث ا

بو يعرب المرزوقي،  إصالح العقل في الفلسفة العربية 
ٔ
: ا

ً
فالطون إلى إسمية ابن خلدون، بيروت: مركز   – مثال

ٔ
رسطو وا

ٔ
من واقعية ا

وائل حالق، ابن تيمية ضد المناطقة اليونان، ترجمة: عمرو بسيوني، بيروت: دار ابن  ؛ 2011، 4دراسات الوحدة العربية، ط 
نور الزعبي، ابن تيمية ؛ 2019، 1النديم، ط 

ٔ
 .2008، 1عطاؤه العلمي ومنهجه اإلصالحي، عّمان: دار ورد، ط  –رائد عكاشة وا
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 : "کینونة ناقصة، وتمامها التجدید"   : المبدع  -2

�عد اإليضاح املقتضب ملدخلنا التعر�في املق��ح، نبادر بطرح مثال تطبيقي، ع�� �عر�فنا للمبدع �� إطار  

آ أننا  بيد  الطبيعية،  العلوم  رحاب   �� أمثلة  طرح  �سعنا  أنھ  مع  واإل�سانية،  االجتماعية  ثرنا  العلوم 

أن   إ��  يقودنا  املدخل  هذا  لالختصار.   
ً
والتماسا لل��ك��   

ً
طلبا واإل�سانية  االجتماعية  بالعلوم  االكتفاء 

ن  �لمة أخرى غ�� التجديد، بحيث تؤمّ   ف املبدع بوصفھ "كينونة ناقصة، وتمامها التجديد" (أو أّي �عرّ 

يمكن التعر�ف  هذا  ومثل  وا�جمود).  األلفة  إسار  من  اال�عتاق  مفاهيمية    مع�ى  مغانم  لنا  يحقق  أن 

 
ّ
إال وعميقة،  عديدة  و��خيصية     وتحليلية 

ّ
�سعنا  أن ال     سهاكعھ 

ّ
ولذا  �ل الصغ��،  النص  هذا   �� ها 

 فسأكتفي �عرض �عض املالمح والتطبيقات.  

يمكن لنا أن نطرد هذا املدخل التعر�في �� سياقات متنوعة ليمسَّ مسائل وموضوعات ومفاهيم كث��ة،  

:  يمكننا القول إذ 
ً
 مثال

 األديب/الفنان كينونة ناقصة وتمامها ا�جمال.  -

 املبدع/املبتكر كينونة ناقصة وتمامها التجديد. -

 املفكر كينونة ناقصة وتمامها العمق. -

 املثقف كينونة ناقصة وتمامها املص�حة العامة.  -

و   وذلك  واملوضوعات،  املسائل  لبقية  �عار�ف  ��ج  يمكننا  املنوال،  هذا  أبنية  وع��  من  نختاره  ما  فق 

� عن الظاهرة املبحوثة بحسب نتائج بحثنا، سواء أ�ان ذلك ب�لمة واحدة (كما فعلنا ��   عّ�ِ
ُ
مفاهيمية �

َل   األمثلة السابقة) أو أك��. دعونا نأخذ �عض الشواهد العملية، لتت�ح الفكرة أك�� من جهة، ولنفّعِ

ثانية، مع إبراز قدرتھ التفس��ية املدهشة لبعض    هذا املدخل التعر�في �� سياق حيا�ي معيش من جهة

ا قد يجعلها أداة من�جية يمكن لنا  الظواهر الغامضة داخل نفوسنا وعقولنا وأرواحنا ومجتمعاتنا، ممّ 

عة للفهم العل�ي واملعا�جة  شّسِ
ُ
أن نب�ي عل��ا الكث�َ� والكث�� من التوصيفات والتحليالت والتفس��ات امل

 من اإليضاح لهذا املدخل التعر�في واالختبار لھ.  العملية. �� الفقرا
ً
 ت املوالية، سنمارس قدرا

  
ً
 جاملدخل التعر�في الذي نق��حھ للمبدع، يمنحنا جوابا

ً
، حيث يقول لنا: يبدع املبدُع   ذر�ا

ً
 قاصدا

ً
وتحليال

الذي يدفعھ إ�� قص املف��ي بھ إ�� الشعور با�حرمان والتوتر (=كينونة ناقصة)، األمر  ألنھ �شعر بالنّ 

الظفر بأقدار �افية من التجديد ع�� ا�خروج من شرنقة املألوف ع�� ممارسة املرونة والطالقة واألصالة  

أمّ  التجديد).  (=تمامها  توتره  َن  ِ
ّ

ولُيسك حرمانھ  ثمَّ  من  لُيشبَع  اإلبدا��)،  الفعل  غ��  (أر�ان  اإل�سان  ا 

ممتلئة"، وتمامها الال��يء (=الالتجديد). إ��ا كينونة  املبدع، فهو ليس "كينونة ناقصة"، و�نما "كينونة  

ة بـ "العادي". �سعنا تطبيق التحليل    ومكتظةالالفراغ، فسطورها ممهورة بـ "الرتيب"   بـ "املألوف" وضاجَّ

التحليلية   الغلة   �� وانظروا  ذلك  (جر�وا  ذلك  وغ��  واملفكر  والفنان،  لألديب  �عر�فنا  حيال  ذاتھ 

 والت�خيصية).  
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سياقات  لنجر   �� التعر�ف  دحرجة  ع��  للتمام"  القانص  النقص  "�عر�ف  لـ  التفس��ية  القدرة  ب 

: ملاذا يبدو املبدعون الكبار متواضع�ن بدرجات باذخة  
ً
��خيصية تفس��ية أك�� إش�الية، فنقول مثال

، بينما  
ً
عون اإلبداع؟ هذا التعر   يتظاهرالصدق مقارنة بَمْن هم أقل إبداعا دَّ

ُ
�ف يجود علينا  بالتواضع امل

 
ّ
واملتمث أحسب،  فيما  مقنع  مكثف   بجواب 

ّ
أن  ��  ل 

ّ
�ل النقص  ھ  مشاعُر  زادت  اإلبداع  درجة  زادت  ما 

أك��   إبداعات  عن  املتنامي  بحثھ  أولهما  أمران:  ذلك  ع��  و���تب  أك��)،  نقص  ��  ((=كينونة  �س�ى  ما 

بـ    ) وثان��ما ارتفاع مستو�ات التBreakthrough Creativityاألدبيات 
ّ
إن  واضع، حيث 

ّ
أن ھ حقق  ھ ال يرى 

 ذا بال يوازي شعوره "العارم" بالنّ 
ً
ر أسرار ديمومة إبداع املبدع�ن الكبار أو  قص، وهذا ما يفّس إبداعا

ون وال �غرقون �� إبداعهم، بل يبحرون دونما  مبد�� الدرجة األو�� واستمرار تواضعهم، إذ هم ال �غ�ّ� 

ينطبق مثل ذلك ع�� بقية الفئات: األديب والفنان واملفكر والقارئ   انقطاع صوب إبداع ال ي�لُّ وال يمل.

 ونحوهم.  
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�� سياق األدب، ع��   زاو�ة أخرى  املق��ح، دعونا نجرب  التعر�في  التفس��ية ملدخلنا  القدرة  نخت��  ل�ي 

ال�ي   �� �عض األسئلة اإلش�الية  بالتقاط مسألة عملية  الغوص  �� الساحة األدبية، وذلك   
ً
طرح عادة

ُ
ت

واحدة للتمثيل التطبيقي ع�� ما نروم تقر�ره. ملاذا يتوق روائي أن يصف جنسھ األد�ي الذي يبدع فيھ  

 
ّ
 بل  بأنھ "شعر" (أو العكس)؟ هذا الروائي يصف جنسھ بالشعر، ألنھ �شعر داخل نفسھ بأن

ً
ھ ليس روائيا

�عاشاعر   ، وهذا 
ّ
أن الروائي". وهو  �ي  ناقصة وتمامها  "كينونة  الشاعر" وليس  ناقصة وتمامها  ھ "كينونة 

 
ّ
 ة، وهما: ما يروم إشباع جانب�ن من املشاعر الذاتيّ ح�ن يفعل ذلك، إن

 ، وهو االح��ام القا�ع داخل تخوم الذات، أي اح��امھ لذاتھ داخل ذاتھ. Esteem-Self) اح��ام الذات 1(

، وهو االح��ام العابر لتخوم الذات، أي ما يصور اح��ام اآلخر لھ، وهو  Respect-elfS) تقدير الذات  2(

 . 1مرتبط بمسألة تأسيس امل�انة ا�جتمعية

أّن  ع��  متفاوتة،  مئو�ة  بنسب  تتوزع  إذ  وآخر،  إ�سان  لدى  النوع�ن  هذين  مقاديُر  األبحاث  تختلف 

 العلمية �ش�� إ�� أن املتم�� أو املبدع يتصف ب�ونھ  
ّ
 ع�� ما ُ�سّ� متوف

ً
 Internal Locusى بـ ضبط داخ��  را

of Control ّمم ، 
ّ
 ع�� العوامل الداخلية أك�� فيعوز لها النتائج املتحّق ا �ع�ي أن

ً
 �انت  ھ �عّوِل كث��ا

ً
قة سلبا

 
ّ

ب جانب اح��ام الذ
َّ
، أي أنھ هنا ُ�غل

ً
 أم إيجابا

ّ
 ات ع�� حساب تقدير الذ

ّ
سبة ملن  ات، والعكس �حيح بالن

.  ي
ً
 خارجيا

ً
حمل ضبطا

 إ�� أن ُيلِصق نفَسھ بالشعر ح�ى   
ً
أيا �انت خلطة االح��ام هذه، سي�ون صاحبنا "الروائي" هذا مدفوعا

؛ يجلب لھ النقد الغليظ ور�ما الّ� 
ً
ما مھ تقحُّ ، بل قد يتقحَّ

ً
وداء، وقد يخسر  خر�ة الّس لو لم يكن لھ ُمجيدا

ل و�مكن  ذاتھ،  الوقت   �� وشاعر�تھ  مختلف  روائيتھ   �� ا�حتملة  الفادحة  ا�خسارة  هذه  مثل  طرد  نا 

الن دو  -1
ٓ
: ا

ً
بوتون، قلق السعي إلى المكانة، ترجمة: محمد عبد النبي،ثمة توتر يصحب السعي لتحقيق مكانة اجتماعية، انظر مثال

 . 2018، 1بيروت، التنوير، ط



.د. عبد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "الكينونة الناقصة"  مدخل تعريفي جديد: 
ٔ
 هللا البريدي   ا
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لـ "كينونة النقص" داخل ياقات العلمية واملهنية وا�حياتيّ الّس  ة، وهنا تكمن خطورة التموضع ا�خاطئ 

ئھ من "كينونات النقص" دواخلنا، فهل �� عاكسة ملا ينب�� لها  ذواتنا، وهذا ما يجعلنا نتبصر بما نخبّ 

 أن �عكسھ؟! 
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ة �� سياق الظواهر اإل�سانية  هل يمكن استخدام "�عر�ف النقص القانص للتمام" �� السياقات السلبيّ 

واالجتماعية؟ هذا سؤال مشروع بامتياز. �عم يمكننا استخدام هذا املدخل التعر�في �� تلك السياقات،  

. لنُ 
ً
اب"، فهو وفق هذا  وهو �عمل بكفاءة عالية أيضا

َّ
 ع�� ما نزعم. لنأخذ حالة "الكذ

ً
 عمليا

ً
جّرِب مثاال

الكذاب �شعر بنقص إن هو أخفق ��   : "كينونة ناقصة وتمامها ا�خداع". هذا �ع�ي أّن املدخل التعر�فّي 

 
ّ
، أو خلكذبھ أو خداعھ، ألنھ ر�ما يرى �� كذبھ ذ�اء وفطنة، أو أن

ً
يا  و�شفَّ

ً
 من  ھ يرى �� كذبھ انتقاما

ً
يطا

ذلك أو نحوه. ومثلھ "الصادق" فهو: "كينونة ناقصها وتمامها ا�حقيقة"، ولذلك ال ��جب من ا�حديث  

ْدَق  الشر�ف ال�حيح، حيث عكس هذا املع�ى بقالب حاسم ج��ّ   النبوّي  ِإنَّ الّصِ
َ
ْدِق، ف ْم ِبالّصِ

ُ
ْيك

َ
: "َعل

 
ْ

ا�  �
َ
ِإ� َ�ْ�ِدي   َّ��ِ

ْ
ال وِ�نَّ   ، ِ�ّ�ِ

ْ
ال  �

َ
ِإ� ِ  َ�ْ�ِدي 

َّ
ِعْنَد � َتَب 

ْ
ُيك ى  َح�َّ ْدَق  الّصِ وَ�َتَحرَّى  َيْصُدُق  ُجُل  الرَّ َيَزاُل  وَما  ِة،  َجنَّ

وَما اِر،  النَّ  �
َ
ِإ� َ�ْ�ِدي  ُفُجوَر 

ْ
ال وِ�نَّ  ُفُجوِر، 

ْ
ال  �

َ
ِإ� َ�ْ�ِدي  ِذَب 

َ
ك

ْ
ال ِإنَّ 

َ
ف ِذَب، 

َ
ك

ْ
وال ْم 

ُ
اك وِ�يَّ يًقا،  ُجُل   ِصّدِ الرَّ َيَزاُل 

ِذُب وَ�َتَحرَّ 
ْ

اًبا".  َيك
َّ

ذ
َ

ِ ك
َّ

َتَب ِعْنَد �
ْ

ى ُيك ِذَب َح�َّ
َ

ك
ْ
 ى ال

� عن الصورة املعاكسة  و�� مثل هذه الّس  ياقات السلبية، يمكن لنا �عديل ِبنية املدخل التعر�في، ليعّ�ِ

 بحق ا�خادع أنھ: "كينونة تامة ونقصا��ا ا�حقيقة"،  ال�ي تظهر بجالء أك�� ا�جانب السل�يّ 
ً
، فنقول مثال

التلبّ و ال يتحمّ إذ ه املتأ�ي لھ من  النقصان  باملع�ى اإليجا�ّي ل      –   س 
ً
با�حقيقة، مما يجعلھ �أسا البوح 

يمنحنا قدرات تحليلية    . مثل هذا التقليب للمدخل التعر�فّي لبية وا�خداع والبؤس القي�يّ تفيض بالّس 

 . 1ية مفضية إ�� منافع أك��املرونة املن�ج وتوصيفية، ور�ما تفس��ية أك�� �� �عض السياقات، وذلك أّن 
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�� األجزاء السابقة ع��   ال��ك��  �� سياق مجتم�� هذه املرة، حيث �ان  التعر�في  دعونا نجرب املدخل 

فردية/نفسيّ  �عّرِف  سياقات  أن  أردنا  لو  ماذا  أك��.  �ش�ل   -ة 
ً
ستدام  -مثال

ُ
امل  Sustainableا�جتمع 

Society  أّن ؟ بھ  م 
َّ
سل

ُ
امل إش�ا��ّ   من  موضوع  املستدام  ا�جتمع  املتخصصة  �عر�ف  األدبيات  لكن  2��   ،

حقوق   تأم�ن  ع��  القادمة،  األجيال  حقوق  ضمان  فكرة  إ��  االستدامة  أرجعنا  قد  أن  نف��ض  دعونا 

: "ا�جتمع  األجيال الراهنة دون املساس بحقوق من سيأ�ي �� املستقبل. هنا �سعنا سبُك التعر�ف كما ي��

ا�جتمع املستدام، سيظل يبحث    املستدام كينونة ناقصة وتمامها الوفاء مع أحفادنا". هذا يفيدنا بأّن 

 
 عن الّصادق، هو: "كينونة تامة ونقصانها الخداع".  -1

ً
، فنقول مثال

ُ
يضا

ٔ
 يمكن لنا استخدام هذه القالب في السياقات اإليجابية ا

: عبدهللا البريدي، التنمية المستدامة، الرياض - 2
ً
 .2015، 1: العبيكان، ط انظر مثال
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 -بصدق  
ّ
األخالقيةللتخل والتبعة  التوتر  ا�جيدة    -ص من  ا�حياة  ال�افية من  األرصدة  ن  ُيؤّمِ ما  �ل  عن 

 كما �� ا�حكمة القائلة: نحن ال نرث  
ً
 األرض من أسالفنا، بل نق��ضها من أطفالنا! لألجيال القادمة، تماما

دة، وهو بحاجة إ�� أن ُيخضع ملز�د  املق��ح أبدى قدرة تفس��ية جيّ   املدخل التعر�فّي   ا سبق، أّن نخلص ممّ 

 
ّ
أن ، مع  من االستخدام والتفعيل واالختبار. كما 

ً
ھ بحاجة إ�� تطبيقات �� سياق العلوم الطبيعية أيضا

 ة واإلجرائية. املفاهيمية واملن�جيّ تطو�ر أبنيتھ 

 




