
»معرفة الحداثة واالستغراب« للباحث كتشويان نيان
تنظري جديد يف نقد الذات واآلخر

[[[
جهاد أ. خر]*[

صدر هذا الكتاب عن مركز الحضارة لتنمية الفكر 

حسني  اإليراين  للمفكر  وهو  بريوت  يف  اإلسالمي 

كتشويان نيان وعنوانه: »معرفة الحداثة واالستغراب ـ  حقائق 

متضادة«.

يعترب هذا العمل يف نظر الكثريين من النقاد والقارئني يف 

إيران والعامل العريب، من األعمل النادرة واملميزة يف مجاله 

الفكري. والسبب هو انه يناقش علم االستغراب انطالقاً من 

تحليل عميق له من وجهة نظر الحداثة الغربية نفسها. أي أنه 

يحاول أن يكشف كيف تناول فكر الحداثة يف الغرب قضية 

االستغراب باعتباره علمً ومعرفة من جهة، ومن جهة اخرى 

باعتباره عالقة مع اآلخر يف عرص االستعمر.

األكادمييني  جهود  من  مهمة  مساحة  يأخذ  االستغراب  علم  يف  البحث  أن  الواضح  ومن 

والباحثني يف إيران. وهذه الجهود تعترب نادرة يف املجتمعات اإلسالمية بصورة خاصة، ويف 

مجتمعات العامل الثالث بشكل عام.

وهذا ما يوضحه املؤلف يف التمهيد لكتابه عندما يقول إن فكرة التأليف ولدت أثناء مؤمتر 

شارك فيه حول »علم االستغراب«، »فوجد الفرصة السانحة لتدوين ما كان يختلج يف ذهنه من 

* ـ صحايف وباحث ـ الجامعة اللبنانية.
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القصرية عن  املقالة  تتمّخض  األمر اىل هذه املرحلة، وأن  أن يصل  الحال  اقتضت  ثم  أفكار، 

كتاب بهذا الحجم.

وحول األسباب التي دفعته اىل طرق  هذا الباب الجديد يف معرفة الغرب. يالحظ املؤلف 

عى أن ثة مجاالً بحثياً جديداً يحمل اسم »االستغراب« أو »علم االستغراب« قد  انه عندما يدَّ

بدأ يزهر حديثاً، فسيكون من الرضوري إثبات دعوى حداثة هذا املجال البحثي وأهميتة العلمية 

والحضارية. قبل هذا اإلثبات ال ميكن ـ بحسب الباحث ـ القيام بأي خطوة، وهذا يفرتض برأيه 

عدم القيام بأي خطوة يف الوقت الحارض من دون تأمني هذا الرشط املنطقي)أي إثبات كون 

االستغراب هو قضية معرفية مغايرة لتقاليد الدراسات الغربية.

املقدمة  اىل  باالضافة  هذا  فصول.  شكل  عىل  جاءت  محاور  أربعة  ضمن  الكتاب  يقع 

والخامتة. أما هذه املحاور فقد تناولت القضايا التالية:

ـ الحداثة و»علم االستغراب«: محورية اإلنسان واملجتمع والتاريخ األخري للعامل.

ـ علم الحداثة الغريب من الحداثة مبثابة التاريخ البرشي العاّم اىل الحداثة مبا هي تاريٌخ 

غريٌب خاّص.

ـ الوعي الذايتّ يف الحداثة: الحداثة كبداية للتاريخ ونهاية له. وبالتايل قبول الحداثة باعتبارها 

انتصاراً للعقل يف التاريخ بل هي مانٌع ال يُخرتق يف وجه االستغراب.

ـ علم االجتمع كأسلوب علمي العلمّي لفهم الذات وكمسار معريف عرض الحداثة عىل 

اآلخرين.

ـ علم الحداثة املابعد حدايّث: الحداثة القلقة أو الحداثة املطلقة.

ـ تطورات علم الحداثة يف الرشق: عملية االنعتاق من الوعي الحداثوي.

ـ علم الحداثة االويل لدى اإليرانيني: قبول التاريخ الحداثوي باعتباره تاريخاً ملسار العلم 

والعقل البرشي الطبيعي.

ـ عدم رؤية الحداثة حداثًة: الظن املهلك بالتساوي بني الرشق والغرب الحداثوي.
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ـ علم الحداثة االجتمعي وفيه يتطرّق إىل املرحلة ما بعد الثورية أو ما بعد الحداثوية وظهور 

إمكانية القيام بالدراسات الغربية.

ـ رشوط إمكان االستغراب اللوازم املؤّسساتية وإلزامات التوّجهات املعرفية.

رضورة فهم االستغراب

النقطة املثرية للجدل واإلشكالية يف هذا التحدي الجديد الذي يتصدى له الكاتب هي عدم 

بالشأن  يهتم  وجود خالف حول كون املسألة املحورية لجميع املصلحني واملفكرين ممن 

الغربية  الدراسات  تواجهها  كانت  التي  الكربى  املشكلة  لكن  فهمه.  اىل  السعي  هي  الغريب 

أن منهج عمل  إنجازات. والواضح  قّدمه من  باآلخر وما  أنها تعمل وفق ذهنية ال تعرتف  هي 

الدراسات الغربية يتضمن نفوذاً وانتشاراً استعمرياً للحداثة يف الرشق وال سيم يف ايران، وهو 

ما روِّج له تحت مسمى العلم، مع أنه مل يكن سوى دراسات غربية ال أكرث. وبعيداً عم تحدث 

عنه األفراد حول الحداثة ضمن املجتمع عىل مدى تاريخ طويل من املواجهة مع الغرب، وما 

كُتب عنه منذ حواىل مئة عام خلت، فقد أمست الدراسات الغربية عملية مستمرة للبحث العلمي 

وال سيم بعد تأسيس الجامعات واملراكز العلمية.

إن ما يحتم رضورة التطرق اىل هذه القضية وتوضيح عالقة »االستغراب« باعتباره نطاقاً متميزاً 

م تحت عنوان »االستغراب«. فم عرض يف  مت وتُقدَّ عن »علم الحداثة« هو األعمل التي قُدِّ

إيران خالل ثالثني عاماً خلت ال يدل عىل أي عالمة فارقة عن لخصائص هذا املجال وميزاته 

مقارنًة  مع ما كان يدرس يف الجامعات قبل ذلك حول الغرب، ضمن إطار العلوم املختلفة، 

وما يدرس اآلن بالطريقة نفسها. والالَّفت للنظر ان املؤلف يبدأ من أول الكتاب مبمرسة نقدية 

للنخب اإليرانية التي درست وتخصصت يف مجال الفكر الغريب. وأكرث األعمل التي صدرت، 

ليست برأيه، سوى تكرار للنظريات الغربية ضمن إطار معريف متنوع حول التاريخ واملجتمعات 

الغربية، أو حول ظهور الحداثة وتطورها من خالل ما قدمته العلوم االجتمعية واإلنسانية، وما 

أضافه املفكرون الغربيون، ويدرس تحت عنوان »العلم«.

وعىل أي حال، يتطرق هذا الكتاب اىل مشكلة »الدراسات الغربية« األساس، وهو يشكل محاولة 

جدية لإلجابة عن الوجه الفارق بني هذا الحقل العلمي وأي حقل بحثي آخر يحوم حول الحداثة، 
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او قد يعد إجابة فعلية عن التساؤل الذي يثار حول الغرب باعتباره صاحب حضارة خاصة ومتميزة.

ماذا  التايل:  السؤال  باالجابة عن  الكاتب  يهتم  الهدف،  الوصول اىل هذا  السعي اىل  ومع 

لو مل يكن لدينا »دراسات غربية« يف إيران؟ ومبعنى آخر: ونظراً اىل األهمية التي يحظى بها 

هذا التساؤل، فقد أخذ السعي اىل تقديم إجابة عنه حيزاً كبرياً من العمل، حيث بذل املؤلف 

جهوداً علمية بارزة عندما ركز يف بحثه عىل الرشوط املمكنة لتأسيس حقل بعنوان »الدراسات 

نتيجة ميكن تحصيلها من خالل  او  السؤال،  مقدمة الزمة لإلجابة عن هذا  باعتباره  الغربية«، 

اإلجابة عنه يف النهاية. وبهذا املعنى يؤكد الكتاب مراعاة لوازم ورشوط ال ميكن لـ »الدراسات 

الغربية« ان تتحقق من دونها.

ما هو  املقصود من االستغراب؟

يالحظ املؤلف ان »االستغراب« هو ـ قبل أي معرفة ـ يرتبط باملعرفة عن الذات واملعرفة 

الذاتية، وال شك يف أن كل رأي يخالف هذا القول ناشئ عن إدراك ستاتييك وخاطئ عن العلم؛ 

فاملعرفة غري املوجهة يف ذاتها ليست من األمور واملوضوعات غري املمكنة حسب؛ بل هي 

من الشؤون غري املؤاتية ايضاً. كم أن املعرفة يف ذاتها ليست متاحة لإلنسان، كم يعرب عنه يف 

الرؤية االرخميدسية او الرؤية اإللهية، وهذا أمر بديهٌي وجيلٌّ ال يحتاج اىل استدالل أو حتى إىل 

إيضاح. فبدون امتالك رؤية خاصة لن يكون ثة سؤال محدد، ومن دون وجود السؤال لن تكون 

املعرفة متاحة أيضاً، وبالتايل ففي حال عدم وجود عالقة أو اهتممات، من أين ميكننا ان نتعرف 

اىل ما نتطرق اليه واىل الجانب الذي يجب ان نخوض فيه؟ إن التفات الذهن اىل موضوع ما 

ومن ثم البحث فيه عقلياً لن يكون ممكناً مبعزل عن امتالك رؤية خاصة وسؤال خاص.

عىل أي حال لو كانت املعرفة الحاصلة من »االستغراب« تتضمن إدراكات تختص بتعاملنا 

بأسئلتنا  النظر  نعيد  أن  ينبغي  فحينئٍذ  وبوجودنا،  بنا  الخاص  الغريب  الذايت  للوعي  ومواجهتنا 

وقضايانا املعروفة بالنسبة اىل عالقتنا بالحداثة وبالغرب. لكن ال يبدو ان الحصول عىل هذه 

األسئلة والقضايا أمٌر ممكن بدون وعي الذات واإلدراك الجيل والعميق املتسع ألنفسنا ولهويتنا 

اإليرانية.

املشكلة واالزمة الخاصة بالعلم يف إيران تتحد ـ كم يالحظ املؤلف ـ يف افتقاد والقضايا 
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الخاصة, باعتبارها محوراً لربنامج بحثي يف املجاالت الدراسية والبحثية، لذلك بال أي لبس 

يعود  والنظريات  للدراسات  املولدة  واملجاالت  العمل  مؤسسة  تشكل  عدم  فإن  وغموض، 

بشكل أساس اىل عدم إدراك الذات واللَّبس املسيطر عىل أهل العلم يف إدراك األبعاد املختلفة 

للهوية االيرانية يحصل  هذا اىل درجة أن املشكلة ال تنشأ من افتقاد الهوية الحية والفعالة او 

االمر الذي يرتبط بالوجود الحقيقي والواقعي للهوية، وال تعود هذه املشكالت والتقليد غري 

املنتج للتنظري الحداثوي اىل عدم الوضوح وفقدان الوعي بالذات بالنسبة اىل الهوية فحسب؛ 

العلم والربامج  الذي هو رشط أساس ورضوري لتشكيل مؤسسة  العلمي  الهّم  بل إىل فقدان 

البحثية املستمرة التي تنظوي تحت التأثري ذاته.

وبنظرة إجملية اىل تاريخ التنظري االجتمعي للحداثة يتطرّق املؤلف إىل دور املعرفة وأثرها 

العميق والشفاف لدى املنظرين الغربيني بالنسبة اىل الهوية، وال سيم قيمها االصلية ومقاصدها 

يف  االجتمعية  العلوم  نحو  وتوجيهها  القضايا  تشخيص  يف  املعرفة  هذه  ودور  الحضارية، 

مسارها التغيريي. عىل أن االرتباط الوثيق بني هذه التنظريات، وتناسبها مع األوضاع االجتمعية 

واألزمات التي تواجهها خالل املراحل املختلفة للتنمية التاريخية للعلوم االجتمعية، ال ميكن 

الجمعية  الحياة  قلب  الفّعال يف  الغربيني  املنظّرين  من خالل حضور  إال  وتفسريه  توضيحه 

للمجتمعات الغربية ومشاركتهم يف التحوالت املختلفة لهذه املجتمعات، مع امتالك املعرفة 

الذاتية الكاملة بالنسبة اىل األهداف الغائية والقيم املحورية للهوية الحداثوية.

نقد احلداثة العقالنية

القصور  إىل  بالنسبة  الذايت  بالنقد  املؤلف  يكتفي  ال  الشائك  إحاطته مبوضوعه  إطار  يف 

أسايس  تفكيك جانب  يعمل عىل  وإمنا  لالستغراب،  الغريب  التنظري  آليات  فهم  الحاصل يف 

نفسها  الحداثة  تقديم  انه مع  اعترب  فيه. وقد  الخلل  الغريب وتبيني مواقع  الحداثوي  العقل  يف 

عىل أنها تحوٌل عقالين، وأنها املرتبة العليا التي وصلت اليها البرشية يف مسارها التاريخي، 

اليه يف مسار  ما وصلت  الوصول اىل  بعد  بطريقة عقالنية  بناء سدود  إمكانية  فإنها مل تحمل 

تطورها وتثبيتها ألقدامها. بل قدمت ذاتها عىل أنها الخيار الوحيد الذي يجب قبوله مبا هو معيار 

للتقويم، ومبا  هو حالة طوباوية ال يحق للبرشية التمس غريها وال البحث عنه. ومل تكتِف 

الحداثة بذلك بل أذنت لنفسها بأن تتحول أداة من أدوات االستعمر ووسيلة من وسائله التي 
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يستخدمها يف مهاجمة سائر الشعوب بحجة تحديثها والسري بها نحو الحالة املثالية املطلوبة.

وال شك يف أن العلم الغريب كان الوسيلة األشد إغواء يف نجاح الحداثة يف تقدميها لذاتها، 

وقد ترك هذا السالح أثره الفعال يف الرشقيني عموماً ويف اإليرانيني أيضاً، فلم يعد ممكناً لكثري 

من املفكرين يف هذه البالد تصّور خيارات اخرى سوى الصورة الغربية عن الحداثة.

الذي  الحد  األوائل،  املتنورين  بأفكار  املعرفة  األدىن من  الحد  لديه  كان  يدرك من  وبسهولة 

وصل إليه وضعهم الذهني املهزوم بسهولة، كم يدرك سبب شغفهم التام بالحداثة  وبكل ما يعرف 

عليهم. وال يدرك هذا الوضع االن بالسهولة التي نتحدث بها عنه، لكننا لو حركنا أذهاننا ميكننا 

أن نضع أنفسنا قليال مكان من كانوا يف حضارة مهزومة وتعاملوا مع هذا الوضع، وجّربوا نتائج 

الهزمية الكارثية بعد هجمت متتابعة، وسمعوا االدعاءات القائلة بانتصار العلم والعقل، وأنصتوا 

اىل األخبار غري القابلة للتصديق حولها.

وعىل الرغم من املساعي التي كان العلمء يبذلونها بأشكال مختلفة إليجاد موانع نفسية 

– ذهنية واجتمعية الزمة لتأسيس إطار معقول ملواجهة الحداثة، كان قبول ادعاءات الحداثة 

ولهذا  منه.  بد  ال  طبيعي  كأمر  يبدو  كان  والعلم  العقل  انتصار  عن  يتصور  ما  كل  واحتضان 

السبب ُعّدت املعارضة التي كان يظهرها بعض علمء الدين معارضة للعلم والعقالنية اللذين 

وبالتدريج  الدين.  علمء  يراه  كان  ما  عكس  نتيجتهم  كانت  وإن  منه،  بد  ال  طبيعياً  أمراً  باتا 

املعقولة، وساد  املواجهة  من  نوعاً  توفر  كانت  التي  البنى واملؤسسات  اندثار جميع  تحقق 

الديكتاتورية  استسالم  بعد  فيه آخر االصوات واملقاومات  انزوت  الصمت املطبق يف وقت 

كانت  والتي  املشابهة-  والعوامل  األسباب  أساس  عىل  والحداثة  بالتجدد  واملبرشة  القائلة 

تطور مرشوع تخريب املجتمع بعنف قمعي تحت مسمى »التحديث«-، وُعرض تصور عن 

الحداثة مياهي الواقع والحقيقة، تتبدل فيه إرادة الحداثة والتحديث يف شكله البائن والخفي 

ضمن مجموعات قيمية وبنيوية اىل إرادة عامة، أو بالحد األدىن بات ما يرتبط بالعلم والتقنية 

هدفاً قومياً دون أدىن مقاومة.

نقد أدوارد سعيد لالسترشاق

لقـد  اهتم إدوارد سعيد بنقد االسترشاق، حيث رأى أن علمء االسترشاق أخطأوا يف فهمهم 
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واألداء  الدور  خالل  من  والصواب  الحقيقة  وجافوا  االسالمية،  وخاصة  الرشقية  للمجتمعات 

الذي متارسه هذه النظرية يف ترويج الحداثة واالستعمر ونرشهم، واملشاركة يف تكوين الهوية 

الغربية وتثبيتها. يقول املؤلف يف هذا املجال:

قد ال يكون نقد سعيد صائباً إال إذا كان نظره ممتداً نحو تأثري املقاصد واألهداف الغربية؛ 

إذ حني يُهتم بتأثري املقاصد واألهداف الغربية ـ مع غض النظر عن عدم صحة هذا التصور عن 

الرشق والرشقيني ـ تصري هذه املداخلة والتأثري يف الحقيقة رشطاً منهجياً، حيث يصبح التنظري 

غري ممكن يف حال فقدان نوع من هذ العالئق املعرفية. وجيل أن سعيداً كان ناظراً اىل هذا 

النوع الثاين من املداخالت، ومن هذه الجهة فقد اهتم بنوع من الفهم الوضعي الذي يرفض 

الذي فُرض  الفهم  للخطأ املعريف. لكن هذا  العلم، ويعتربه موجباً  القيم والعالئق يف  تدخل 

بشكل ضمني يف أداء سعيد يتناقض مع منهجية فوكو يف دراسة االسترشاق.

ومن الواضح أن املطالبة بالحصول عىل معرفة وحقيقة مطلقة او معرفة ارخميدسية او إلهية 

وخارجة عن املكانة التاريخية ـ االجتمعية للمنظر هي شأن خاطئ وأمر غري صائب ال ميكن 

تحقيقه. ومع غض النظر عن نقد سعيد، فإن ارتباط التنظري االسترشاقي مع الهوية الحداثوية 

واألزمات الخاصة بها يف مواجهة الرشق، هو أمٌر خارج عن أي سؤال او شك وتردد، وإن كانت 

التنظري  النوع من  للتنمية. ويف األساس، فقد جاء هذا  التنظري  نخب الرشق وضعاً مشابهاً يف 

نتيجة لتطبيق فلسفة التاريخ والنظريات االجتمعية عىل املجتمعات غري الغربية، التي اتخذت 

موضعها من التحوالت والتغيريات الحاصلة يف العالقات االستعمرية الغربية مع الرشق. وليس 

من شك يف أن جزءاً من األسباب التي كان لها تأثري يف قبول هذا القسم من النظريات الغربية 

حول العامل غري الغريب من قبل الرشقيني، ومن بينهم إيران، وال سيم أهل الفكر فيها، مع غض 

النظر عم قلناه وما نعمله، إمنا يعود اىل افتقاد اإلدراك الواضح للهوية الرشقية واإليرانية، وعدم 

توضيح أبعادها املختلفة، وال سيم أهدافها الغائية وقيمها االصيلة. وقد بات من الواضح ان 

عدم تشكل هذا النوع من اإلدراك يعني عدم تشكل منهجية صحيحة وخاصة مبا يتعلق باالسئلة 

والقضايا املنبثقة عن إدراك املكانة التاريخية ـ االجتمعية للهوية االيرانية واحتياجاتها وأزماتها 

القضايا  او  واالسئلة  الصحيحة  املنهجية  غياب  ظل  يف  فإنه  الكتاب  مؤلف  وحسب  ايضاً. 

املرتبطة بتطور الهوية االيرانية ومنوها، ستصبح املنهجية الغربية وتنظرياتها االجتمعية حول 
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واع. وعىل هذا  واع وغري  بشكل  مقبولة  الغريب  باملجتمع غري  تحيط  التي  القضايا واألزمات 

األساس ال يبقى أدىن شك وتردد يف ان حقل »علم االستغراب« بعد انعتاقه من علم الحداثة 

وفرضياته املسبقة املختلفة – ومن بينها الفرضيات الخاصة بها ـ يستدعي امتالك برنامج بحثي 

خاص بها. لكن الخطوة االوىل والعمل الرضوري لتشكل الربنامج البحثي هو امتالك أسئلة 

وقضايا مفيدة توضع ضمن محور هذا الربنامج ونواته بالتميز مع أسئلة القضايا الحداثوية.

وعىل أي حال، فإن هذه األسئلة واإلشكاليات التي يواجهها فرد ما او شعب ما يف خضم 

السعي اىل بقائه وتطوير ذاته تؤدي بالرضورة اىل ظهور اسئلة وتشكل قضايا لحل هذه االزمات 

ظهور  بأن  يخربنا  املؤلف،  تناوله  الذي  النحو  عىل  املوضوع  هذا  تحليل  إن  واالحتياجات. 

االسئلة والقضايا املحددة التي توجه من خالل التعامل مع املشكالت او مواجهة االحتياجات 

ترتبط بشكل ماهوي مع خصائص الفرد والشعب الذي يتعامل مع هذه التحديات وميزاته.

من أجل ذلك تتنوع الفوارق واالختالفات يف املشكالت، وتتنوع تبعاً لها األسئلة والقضايا 

الخاصة باألفراد واملجتمع، ملا لألفراد واملجتمعات فيها  من هويات متنوعة ومختلفة. وينتج 

عن ذلك احتياجات وهموم متغايرة، حيث تعطيها الوجهة الخاصة من خالل تعاملها واالزمات 

التي تواجهها. ونظرا اىل هذا الفارق يف الهوية، فإن مسار التحول يف حياة األفراد واملجتمع 

يتميز أحدهم عن اآلخر أيضاً، ولذا فليس للمشكالت والقضايا طبيعة محددة مسبقاً، بل كل فرد 

ومجتمع خاص قد يعترب أموراً محددة يف سياق العمل والحياة أزمة بالنسبة اليه، ويشعر بالتايل 

باحتياجات خاصة. لذلك، وللحصول عىل إدراك صحيح للتحديات واملشكالت واحتياجات 

إليه  الفرد أو املجتمع الخاصة، يشكل إدراك الهوية الخاصة بالفرد او املجتمع الذي يتعرف 

وإىل جوانبه املختلفة ـ وال سيم املثل واألهداف والرؤى أو القيم الغائية الخاصة به – رشطاً 

الزماً ال ميكن تجنبه يف أي حركة مقبلة. وعىل هذا  األساس، يحتاج »علم االستغرب« قبل كل 

يشء إىل تأمالت مستمرة يف شأن الهوية اإليرانية والقيام بدراسات واسعة حول جميع أبعادها 

اإلسالمية  النخب  مضت  إذا  أنه  املؤلف  ويالحظ  التاريخية.  الدراسات  سيم  وال  املختلفة، 

الوصول  ميكن  اإليرانية،  الذات«  »معرفة  مسار  يف  اإليرانيون  والباحثون  املفكرون  وتحديداً 

لـ  التأسيس  إمكانية  تُتاح  وسوف  بها،  الخاصة  املتنوعة  واألبعاد  الهوية  فهم  يف  إجمع  اىل 

»االستغراب« او»الدراسات الغربية« باعتبارها إطاراً بحثياً وبرنامجاً تحقيقياً.
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إن مقدار نجاح هذا الكتاب يف تقديم إجابات صحيحة وقيِّمة، ميكن أن نالحظه من خالل 

ردود األفعال وما يثريه منها ويجعله متداوالً بني املفكرين وأصحاب الرأي. ومع غضِّ النظر 

عن نجاح هذا العمل يف الوصول اىل أهدافه أو عدم نجاحه، ميكن القول إنه استطاع ان يتقدم 

ميكننا  ورمبا  املختلفة.  بأبعادها  واإلملام  لها  وعرضه  للمشكلة  طرحه  يف  األمام  اىل  خطوة 

ان ندعي أن من الفضائل العلمية لهذا العمل أنه يطلق نقاشاً جاداً حول أهمية التنظري يف هذا 

املوضوع الدقيق. كم يُساهم بدرجة ملحوظة يف تجنيب الباحثني يف املستقبل من الوقوع يف 

االلتباسات وسوء التقدير تجاه الفهم السليم لعلم االستغراب ومقتضيات التعامل مع مقوالته 

النظرية والعملية.
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