
هـ4111-م  2022. لسنة ( 2الثالث/ ملحق ) /العددرابع /المجلد ال رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال  

 
 

 خطاب االختالف يف تصميم املنتج الصناعي املعاصر
 م.م. مرطفى ياسين جميل                     ا.م.د. جاسم خزعل بهيل

 كمية الفشهن الجسيمة -كمية الفارابي الجامعة                جامعة بغداد
  asst.lec.mustafa.yassin@alfarabiuc.edu.iq                 Gasim.khazaal@cofarts.uobaghdad.edu.iq   

 
 السمخص:

 تشاول البحث مفيؾم الخظاب بابعاده المدانية واالترالية برؾرة عامة وماىيتة وابعاده كشذاط ابجاعي في الترسيؼ    
لمستمقيؽ, ضسؽ تحؾل يعخف كخظاب ابالغي  كأسمؾب لتؾليج األفكار في السشتجات الججيجة بجالالت ومعانى مقشعة ومفيجةو 

يشتقل ؼيو الخظاب مؽ السشتجات إلى الخجمات، ثؼ إلى اليؾيات، وواجيات االستالم الؾعيفي، حيث  باالنعظاف الديسيائي
وجساليات خظابات )التفاعل( والتسحؾر حؾل السدتخجميؽ , واوضح البحث االختالف في الفكخ الترسيسي والؿيؼ الفكخية 

 )الرجمة واالنبيار والجىذة(.ضسؽ مدتؾيات االختالف في الكؼ والشؾع  التي تبجأ مؽ الستظابقات لفمدفتة ومتغيخاتيا
كالسحاذاة السشاضخة السزاىاة السساثمة والسذاكمة فالستشاقزات كالتشؾع والتعاقب والتباعج والتبايؽ والتشاقض والستذابيات 

تشاول خرائص التفكيخ الترسيسي لساـيات االختالف وسساتو مثل  والتعارض وانتياءا بالسفارقة كاختالف راديكالي, كسا تؼ
وبعج مشاقذة االختالف الشؾعي واالختالف كتفخد واالختالف كاصالة واالختالف كتججيج جحرؼ وتتابعي وتعجيمي ومعسارؼ. 

تؾصل  إلى عجد خظاب االختالف في ترسيؼ السشتج الرشاعي عمى وفق مفاـيؼ ومتزسشات كل مؽ الخظاب واالختالف تؼ ال
مؽ االستشتاجات والتي مثمت تحميال مؾضؾعيا لكيؽيات تحؾل السفاـيؼ الشغخية إلى  تؾجيات ونغؼ نغخية قابمة لمتظبيق في 

 ترسيؼ السشتج الرشاعي.
 الكمسات السفتاحية: الخظاب , خظاب االختالف, السشتج الرشاعي

 Abstract 

      The research dealt with the concept of discourse with its linguistic and 

communicative dimensions in general and its nature and dimensions as a creative 

activity in design and as a method for generating ideas in new products with 

convincing and useful connotations and meanings as a communicative discourse 

for the recipients, within a transformation known as the semiotic inflection in 

which the discourse moves from products to services, then to identities, and job 

receipt interfaces And the aesthetics of discourses (interaction) and user-

centeredness, and the research explained the difference in design thought and 

intellectual values of philosophy and its variables (shock, fascination and surprise). 

Paradoxically as a radical difference, the characteristics of design thinking for the 

essence of difference and its features such as qualitative difference, difference as 

uniqueness, difference as originality, and difference as radical, sequential, 

modification and architectural renewal were also addressed. After discussing the 

discourse of difference in the design of the industrial product according to the 

concepts and implications of both the discourse and the difference, a number of 
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conclusions were reached, which represented an objective analysis of the ways in 

which theoretical concepts were transformed into theoretical approaches and 

systems applicable in industrial product design. 

Keywords: discourse, discourse of difference, industrial product 

 مدخل
ذات ىجف او مشفعة وتكؾن مؾجية لمستمقي  ان الخظاب بسفيؾمو العام يعبخ عؽ مؾضؾع او فكخة معيشة  

كخسالة ابالغية اترالية مؽ خالل المغة السكتؾبة كشص او السدسؾعة ككالم او السخئية كرؾرة ,ويشتيي دور 
مزسؾن الخظاب بسجخد استيعابو عقميا ,اما في فؽ الترسيؼ عامة والترسيؼ الرشاعي خاصة فالسزسؾن 

يكمية الفكخؼ يتجدج مؽ خالل التفاعل مع  البشية الترسيسية العامة كبشية مؾرفؾلؾجية عاىخية مغيخية ـو
داخمية ويزاف ليسا البشية العسيقة الجاللية كتفاعل رمدؼ مع الستمقي ضسؽ خظاب بشائي سيسيائي مختمف 
 بانداقو وسياقاتو التظؾرية وابعاده الذكمية والؾعيؽية والتقشية ادائيا واستخجاميا وتجاوليا مسثال اتراال
سيسيؾلؾجيا تفاعميا لتحقيق السشافع والحاجات والخغبات وتعديد التجارب الدمؾكية بيؽ السشتج الرشاعي 
ومدتخجميو مؽ خالل فعمو وفاعميتو الترسيسية, والتي تبشى عمى مجسؾعة مؽ السعظيات والثؾابت والتحؾالت 

لية تفديخية تتعمق باليات قخاءة و التي وتؤطخ طبيعة ىحا الخظاب الستشؾع, والتي تزع السدتخجم امام جج
يكميا وجساليا مسا يتظمب وجؾد اترال او لغة او  تمقي وادراك الشتاج الترسيسي وفيسو واستيعابو مغيخيا ـو

 ثقافة استيالكية بيؽ السدتخجم والشتاج الرشاعي السعاصخ.
 مذكمة البحث

تالف ويرجرعؽ ذلػ دراسة لحلػ الؾعي يسثل خظاب االختالف الكؼ والكيف الستخاكؼ نتيجة الؾعي باالخ  
وتحميمو فيؾجج تخاكسا معخؼيا وخبخة ادراكية ابدستؾلؾجية وخبخات وتجارب وبحلػ يكؾن خظاب االختالف ىؾ 
أساس التؾاصل الفكخؼ، إذ يشذأ االخيخ مؽ خخق األنغسة الشسظية والتجاولية الدابقة بتغيخات تبجأ مؽ التظابق 

والتشؾع وانتياءا بالسفارقة كاختالف راديكالي , فكل تؾاصل خظابي يتزسؽ اختالفا  والتذاكل ومخورا بالتذابو
وليذ بالزخورة أن يكتشف كل اختالف عمى تؾاصل ,ويسيل الخظاب الى التسخكد وسمظة المؾغؾس في حيؽ 

ن االبجاع نخػ االختالف يسيل الى الغيخية والتعجدية والتسايد. اذ ان االختالف يعدز االبجاع الفكخؼ وبجو 
الفكخؼ في الترسيؼ ال تؾجج امكانية لالبتكار االنتاجي الشافع  وال يسكؽ الشغخ في االختالفات ككيانات فخدية 
ثابتة يتؼ فيؼ وتفديخ كل مشيا وبحثيا في عدلة ، ولكؽ يشغخ الييا كؾنيا مجسؾعات معقجة وديشاميكية وبشية 

التي ترشف بكؾنيا مشتجات مثيخة لمرجمة وبإحاالت متخابظة مؽ التشاقزات السختمفة غيخ السألؾفة و 
ترسيسية تشعكذ عمى ترسيؼ السشتج الرشاعي.وانظالقا مسا تقجم تتأسذ مذكمة البحث عمى وفق الدؤال 

 في ترسيم السشتج الرشاعي السعاصر؟ وفمدفته االختالف : كيف يسكن تحديد مفههم خطاباالتي
 أهسية البحث 
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لسعاصخة لمخظاب االختالف واقتخانيا بتفاعمية السدتخجم وفيؼ وتؾضيح يدمط الزؾء عمى السفاـيؼ ا -1
 ججلية التغييخ ما بيؽ السدتخجم وتعاطيو وتقبمو لمسشتج الرشاعي السعاصخ.

يخفج الباحثيؽ في مجال االختراص بجيج عمسي ميؼ مؽ خالل التعخف عمى خظاب االختالف  -2
 السشتج.وججلية التغييخ لمسدتخجم وتجخبتو التفاعمية مع 

: بيان طبيعة التؾجيات الفاعمة في خظاب االختالف وتحجيج انؾاعو في ترسيؼ السشتج الرشاعي هدف البحث
 السعاصخ.

 تحديد السرطمحات : 
عسمية فكخية تجخؼ مؽ خالل سمدمة اولية جدئية متتابعة, بشحؾ خاص تعبيخ عؽ الفكخ وتظؾيخ لو  الخطاب:

 (.278, ص2001الالنج, بدمدمة كمسات وعبارات متدمدمة )
: الخظاب لغة تتألف مؽ وحجات برخية واشارية داللية يدتخجميا السرسؼ تحسل معيا رسالة اجرائيًا 

يكمية وضسشية عسيقة تحسل معشى بالغي وابالغي لمستمقي  مؽ قبل السرسؼ  اترالية سيسيؾلؾجية عاىخية ـو
 لخسالة  او االشارة الى ىجفيا وغايتيا.مؽ خالل السشتج ويقرج بيا التأثيخ وايرال الفكخة او ا

( ويحسل عجة دالالت مشيا differenceيعؾد مرظمح االختالف الى ما يعشي في االنكميدية )االختالف: 
( وىي to defer( ويجل عمى السغايخة وعجم التذابو والتفخيق في الذكل, و )to differضسؽ السفخدات فثسة )

( وىي تجل عمى التأجيل والتأخيخ واالرجاء والتعؾيؼ, to diferتفخق, و )مفخدة التيشية تؾحي بالتذتت وال
 (.2011والتبايؽ )دريجا,

: ىؾ ذلػ الخظاب الحؼ يعكذ تعجدية وتشؾع وتفخد في تشاول ماـية ومعشى السشتج  خطاب االختالف اجرائياً 
في تفديخ معشى السشتج وتعاطي  الرشاعي السعاصخ وعيؽيًا وتقشيًا وشكميًا وجساليًا مسا يفتح جانبًا ججلياً 

 السدتخجم لو  اتراليا وتفاعميًا وتجاوليًا.
 :االطار الشعري 
 مفههم الخطاب 
تعجدت وجيات نغخ الباحثيؽ في مفيؾم الخظاب وتغايخت تعخيفاتو بحدب مذارب البحث التي يشتسي الييا   

( في بحثو ) تحميل Zellig Harrisىؤالء الباحثؾن، ولعل اول تعخيف لمخظاب ىؾ تعخيف )ىاريذ( )
الخظاب ( اذ يقؾل : " الخظاب ممفؾظ طؾيل، او ىؾ متتالية مؽ الجسل تكؾن مشغمقة ويسكؽ مؽ خالليا 
معايشة سمدمة مؽ العشاصخ، بؾاسظة السشيجية التؾزيعية وبذكل يجعمشا في مجال لداني محض" 

 (.1,ص1999)يقظيؽ,
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لجسمة عشرخا ممفؾعا مؽ الخظاب مقاربا )سؾسيخ( في ىاريذ في كؾن ا (Benveniste ) ويؾافق     
مرظمحو الكالم ليكؾن الخظاب عشجه ىؾ " السمفؾظ مؽ جية و ىؾ  المغة لحغة استعساليا، و المدان عشجما 

في التعخيف محاوال تجاوز اإلطار الذكمي،   (، عشج اشتغالو في التؾاصل11,ص1997يؤديو الستكمؼ ")الدج,
كمؼ في عسمية  التحجث، لخبط الغاىخة المغؾية بالجاللة بالبحث عؽ العالقة بيؽ القؾل و طخح قزية دور الست

الخظاب يجخؼ بيؽ مخسل لمخظاب ومدتقبل لو ضسؽ عسمية اترالية تؾاصمية، كسا اؼ ان  و الستحجث
نمسذ مؽ التعخيف اإلنجاز القؾلي و الفعمي لمخظاب و ما يتعمق بيسا، كسا يتزسؽ طخفي االترال و 

لسقرؾد مشو و األدوات السدتخجمة في التأثيخ الخظابي كمغة متجمية في صؾرة تؾاصمية أو اجتساعية، و ا
لغة تفاعل بيؽ أفخاد السجتسع الحيؽ يتؾاصمؾن خظابيا، اذن ىؾ نغام فكخؼ يتزسؽ مشغؾمة مؽ السفاـيؼ و 

، و مؽ ثسة يفيؼ مشظقو الجاخمي السقؾالت الشغخية حؾل جانب معيؽ مؽ الؾاقع االجتساعي بػية تسمكو معخؼيا
و ذلػ عؽ طخيق " عسمية فكخية محجدة تشغؼ بشاء السفاـيؼ و السقؾالت بذكل استجاللي بحكؼ الزخورة 

 .(40,ص2003السشظؿية التي تراحب عسمية إنتاج السفاـيؼ")الحخبي,
 ماهية الخطاب الترسيسي 

يعج الترسيؼ بانو نؾع حجيث التظؾر ندبًيا مؽ الشذاط اإلبجاعي. يدداد الظمب عميو في الثقافة الحجيثة،    
ليذ فقط ضسؽ حجوده السؾضؾعة ميشًيا ولكؽ أيًزا كأسمؾب لتؾليج األفكار والسشتجات الججيجة في األعسال 

ذظة" مؽ التظؾيخ، يتأثخ التفكيخ الترسيسي مؽ التجارية والتعميؼ والعسخان وما إلى ذلػ. وفي ىحه السخحمة "الش
خالل الفخص واإلنجازات الخاصة بو. وبالتالي، تتحخك نغخية الترسيؼ وفمدفتو بذكل أبظأ مؽ السسارسة، ال 
سيسا في إنذاء مرظمحات مشيجية ومفاـيؼ يسكؽ استخجاميا لؾصف وشخح التفديخ. عادًة ما تجسع الكتب 

يسية حؾل الترسيؼ مديًجا مؽ ضسؽ الدياقات الدانجة ومرظمحات ومفاـيؼ وافكار واألطخوحات والبخامج التعم
مؽ اليشجسة والفيدياء والخياضيات بسختمف فخوعيا والتدؾيق واإلعالن وتاريخ الفؽ، وغالًبا ما يتداوػ 

يحتاج  الترسيؼ الجخاؼيكي مع اإلعالن والترسيؼ مع الفؽ وما إلى ذلػ. ىحه ليدت فقط سسة لمترسيؼ )الحؼ
 ,Bystrovaبذجة إلى مرظمحاتو الخاصة(، ولكشو يعيق أيًزا القبؾل االجتساعي لمترسيؼ كسيشة )

2020,240.) 
وكسثال عمى الشتاجات الشغخية لمخظاب، والحؼ ىؾ في الؾقت نفدو عسل ترسيسي ألنو يحتؾؼ أيًزا عمى   

 Klausالحؼ الفو )the Semantic Turn ) نغخية ترسيؼ، وىؾ كتاب: التحؾل الديسيائي )
(Krippendorf )والحؼ يخكد عمى مدار خظاب اإلنتاج الرشاعي، وىؾ السدار الحؼ يبشيو )كخيبشجورف ،

التغييخات في التظؾيخ التي  )كخيبشجورف(مؽ خالل متابعة تظؾر خظاب الترسيؼ في القخن العذخيؽ. ويحجد 
ى الدمع والخجمات، ثؼ إلى اليؾيات، وواجيات يعتسج عمييا في مداره: اذ يشتقل الخظاب مؽ السشتجات إل
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االستالم الؾعيفي، واألنغسة والذبكات الستعجدة السدتخجميؽ، إلى السذاريع، وأخيخًا إلى خظابات )التفاعل( 
 (.Krippendorf,2006,p6التي نذارك فييا حالًيا )

خخػ تحؿيقيا بجون أساس يسكؽ أن يكتدب خظاب الترسيؼ قؾة بالغية ابالغية ال تدتظيع التخررات األ
قابل لمسقارنة. اذ ىشالػ مخاوف واضحة السعالؼ لؾاجيات االستالم الؾعيفي ذات السعشى، مجعؾمة بالخبخة في 
ترسيسيا، ومدمحة بتقشيات تجخيبية تجعؼ االدعاءات الجاللية، والتي تزع السرسسيؽ عمى قجم السداواة مع 

خون بـ "معخفة ما يتحجثؾن عشو". وبالتالي، فإن الخبخة في كيؽية التخررات "الرعبة" التقميجية، الحيؽ يذتي
ترسيؼ السشتجات الكتداب السعاني السخغؾبة )دالالت السشتج( تسشح السرسسيؽ ما يمي: 

(Krippendorf,2006,p3): 
 .تخكيد واضح عمى ما كان دائًسا الذغل الذاغل لسيشة الترسيؼ 
  مجال تجخيبي لؼ تظالب بو أؼ ميشة أخخػ لشفديا.فخصة لتظؾيخ خبخة ميسة اجتساعًيا في 
  إمكانية تظؾيخ عمؼ أصمي لمترسيؼ، عمؼ يغحؼ مسارسات الترسيؼ، ويؾسع نظاق الترسيؼ ويزفي

 الذخعية عمى خظابيا.
  التقشيات التقييسية واالختبارات التجخيبية لكيؽية تعمؼ الشاس التفاعل مع الشتاجات الترسيسية في

ه اإلجخاءات ضخورية لتبخيخ مقتخحات السرسسيؽ. و يسكؽ أن تربح حاسسة مثل سياقات معيشة، ىح
تمػ السدتخجمة مؽ قبل التخررات األخخػ، ويسكؽ أن تحسل ثقميا عشجما تتعارض مع اعتبارات 

 أخخػ.
  مدؤولية أخالؾية صخيحة عؽ العجيج مؽ مدتؾيات استخجامات التكشؾلؾجيا في االطخ الحزارية وىحه

 كانت حتى اآلن ضسشية فقط.السدؤولية 
  يعبخ خظاب الترسيؼ اليؾم عؽ قرج السرسسيؽ مؽ خالل طخيقة طخحيؼ لسشتجات ججيجة أو محّدشة

تكؾن مشظؿية ومفيجة لمستمقيؽ حتى يشتفعؾا بيا. والقجرة عمى تقجيؼ حجج مقشعة وبميغة وجديمة خظابيا 
الشاجحيؽ عؽ السرسسيؽ األقل ومؽ لترسيساتيؼ، إلتقان خظاب الترسيؼ، ىؾ ما يسيد السرسسيؽ 

 غيخ السرسسيؽ.
  لحلػ يسكششا أيًزا أن نجعي، كسا يفعل )كخيبشجورف(، أن السشتجات الرشاعية أصبحت متزسشة

بذكل متدايج في المغة. وأقخ بأن السعشى ميؼ، ألنو تحخك نحؾ التسخكد حؾل اإلندان. يجب تؾصيل 
 (. Krippendorf,2006,p12-13خىا)وبالتالي تفدي -وفيؼ جسيع نتاجات الترسيؼ 
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وقج يفتقخ خظاب الترسيؼ السعاصخ إلى التساسػ. اذ يتحجث بعض السرسسيؽ مثل السيشجسيؽ. اذ يسيل     
السيشجسؾن الجيجون إلى أن يكؾنؾا عمى أرضية صمبة، ويسيمؾن إلى "استخجام" السرسسيؽ إلى حج كبيخ 

جات باألغظية السغيخية الجسيمة. ويتبشى السرسسؾن اآلخخون لغة الييكمية القبيحة في السشت إلخفاء اآلليات
خظاب التدؾيق التي تذتخك ضسشًيا مع فكخة الترسيؼ كزخورة مؤثخة إلضافة ؾيسة لمسشتجات الرشاعية مؽ 
أجل زيادة حرص البيع في االسؾاق التجارية وبعجىا تتؾقف مدؤوليتيؼ عشج نقظة البيع. وغالًبا ما يذجع 

ؼ الترسيؼ مفيؾم الترسيؼ باعتباره فًشا تظبيؿًيا، وبالتالي فيؾ يعج مدتؾػ مؽ الجرجة الثانية عؽ خظاب تعمي
الفشؾن السجخدة . ومع ذلػ، فحتى مرظمحات الفؽ ليذ ليا وزن كبيخ ضسؽ سياق الرشاعة واالقتراد 

خررات أخخػ، والدياسة والحزارة أو البيئة. فالسرسسؾن، الحيؽ يدتسجون مفاـيسيؼ وىؾياتيؼ مؽ ت
 (.Krippendorf,1998,p8يتخكؾن خظاب الترسيؼ مدتعسًخا لمتخررات السختمفة عؽ غيخ قرج )

ضسؽ مدار الرشاعة الحؼ اقتخحو )كخيبشجورف(، يتحخك تظؾيخ الترسيؼ نحؾ ثقافة الخظاب التي يذارك  
شياء. يحجد )كخيبشجورف( في فيؼ األ -مثل الفالسفة أو غيخىؼ مؽ السفكخيؽ السحتخفيؽ  -فييا السرسسؾن 

"مشعظف داللي". وبالتالي، فإن ىحا التغييخ مختبط  -مكان السرسؼ وعسمو ضسؽ مشعظف لغؾؼ فمدفي عام 
 (. Krippendorf,2006,p12بالعجيج مؽ التغييخات األخخػ في مجتسعاتشا )

يء، ربسا تحت ستار أخيخا، ُيغيخ خظاب الترسيؼ القميل مؽ القؾة البالغية. ومعخفة القميل مؽ كل ش  
السقاصج التكاممية. ولكؽ بجون خبخة يسكؽ إثباتيا، ال تكدب السرسسيؽ الكثيخ مؽ االحتخام مؽ أولئػ الحيؽ 

باحثؾن في مجال الدؾق الحدابات و وال يسكشيؼ تقجيؼ األدلة التجخيبية عمى الظاولة. اذ يقجم السيشجسؾن 
ئج االختبارات التجخيبية. وما لؼ يتسكؽ السرسسؾن مؽ دعؼ اإلحرائيات. ويقجم خبخاء اليشجسة البذخية نتا

عسميؼ بذخوط مقبؾلة ألصحاب السشفعة في ترسيسيؼ، فإنيؼ يغمؾن عخضة لمخفض الفؾرؼ 
(Krippendorf,1998,p6.) 

بعبارة أخخػ السشتجات الرشاعية ىي  نتاج  ثقافي حزارؼ تسكؽ البذخ مؽ تشديق مفاـيسيؼ والسذاركة 
وبشاء وإعادة بشاء الحقائق والترؾرات التي يخونيا أن البذخ كائشات "تتكمؼ مع بعزيا  في عسل مذتخك

 (.Krippendorf,2006,p20البعض عبخ السشتجات")
اليؾم، يسكؽ الشغخ إلى السرسسيؽ عمى أنيؼ بذخ )يتحجثؾن إليشا( في الخظابات الجسالية والتخكيبات الجسالية 

، عمى سبيل السثال، ال يكؾن مرحؾًبا فقط IPod) -غل السؾسيقى الخقسيالتي تحيط بشا. استخجام جياز )مذ
(ىؾ تعبيخ عؽ الظخيقة التي نبشي بيا بيئتشا االجتساعية i-Podبالخظابات والتفديخات لسعشى األداة، ولكؽ الـ)

إلى مداحة ال والثقاؼية سمؾكيا، نغًخا ألنشا نؾاجو اآلن ما ىؾ غيخ محجود بإمكانية تؾسيع نظاق الرؾت لجيشا 
نيائية. إنو دمج وتحؾيل بيؽ الخاص والعام، حياة مختمظة حيث يتؼ مدج األصؾات االفتخاضية واالصظشاعية 
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في )العالؼ السمسؾس( لكيانشا. اذ بجأت ىحه العسمية بالتأكيج مع مدجالت األشخطة ومذغالت األقخاص 
خمد لمبيئة السرسسة حجيًثا )السشذأة( ( كi-Podالسزغؾطة السحسؾلة، ولكؽ تؼ التخويج ليا بؾاسظة )

والسختمظة. اذ ان ىحا ليذ فًشا تظبيؿًيا لؼ يتؼ تظبيقو مؽ قبل، ولكشو بشاء لعالؼ مرظشع وإدراك لعالؼ مسدوج 
(Faust,2015,p2.)   فالخظاب الترسيسي في العرخ الحالي ىؾ خظاب يتجاوز السادؼ والسمسؾس الى

 ج بيؽ االفتخاضي والؾاقعي.تكؾيؽ حالة مؽ السداوجة واالنجما
( أو ىحا العالؼ السسدوج بسؾقف جحرؼ، يشظؾؼ عمى التذكيػ في واقع خارجي، عالؼ i-Podيؾاجيشا الـ)

مؾجؾد بجونشا. نحؽ نؾاجو مؾقًفا يتزسؽ )عالًسا معخوًفا(، يجب كبشاء خمقو حتى يسكؽ مالحغتو، 
ياء، وتخمق األعسال الفشية، وتغيخ العؾالؼ والتحجث عشو مع اآلخخيؽ، وإصجاره. فالكمسات تفعل األش

(Krippendorf,2006,p22.) 
ألن التأطيخ السقتخح لمؾاقع، الحؼ أشخنا إليو باسؼ )مسدوج(، ىؾ مدألة لغة، إنو بشاء أؼ )لغات( نؾجج عبخىا. 

م عمى مؽ ىحا السشغؾر، فإن الترسيؼ الرشاعي، جشًبا إلى جشب مع االفتخاضات األساسية الخاصة بو، يقؾ 
العجيج مؽ السفاـيؼ العالسية السذكؾك فييا والعجيج مؽ السفاـيؼ السدمؼ بيا، عمى سبيل السثال، السادة، الذكل، 

 الجذظالت، المؾن، الجسال، وكحلػ فكخة الؾعيفة. 
في معغؼ نغخيات الترسيؼ، تعتبخ السفاـيؼ مثل الذكل والجذظالت وما إلى ذلػ نتيجة معظاة وليدت نتيجة 

ة. ويحجث ىحا بديؾلة ألن استخجام المغة يسكؽ أن يجفعشا عؽ غيخ قرج إلى مثل ىحه السفاـيؼ مبشي
 الؾجؾدية.
نتيجة لحلػ، قسشا بتظؾيخ عمؼ الؾجؾد الحؼ يذتسل عمى األشياء وخرائريا، عمى سبيل السثال، المؾن، 

ة الترسيؼ وأخح دور المغة الجذظالت، إلخ. ضسؽ إعادة الرياغة وإعادة التفكيخ، يجب عميشا إعادة صياغ
عمى محسل الجج، حيث أن استخجام المغة ىؾ الحؼ يسيد األشكال والسؾاد والؾعائف والسذكالت، ويؾجو انتباه 

 (.Krippendorf,2006,p23السرسسيؽ إلى ما يجب عمييؼ فعمو بسثل ىحه األشياء)
 االختالف الترسيسي 

خاتو مؽ خالل عشاصخه السختمفة مع بعزو البعض واسمؾب ويشظمق االختالف في مخاطبة الستمقي محجثا تأثي
تشغيسيا ونؾع العالمة التي تخبط ىحه العشاصخ الستذابية والستشاقزة بسقجار ما تحجثو مؽ تأثيخ عمى نفديتو 
فعشج تؾعيف العشرخ السختمف في مشغؾمو األسذ الترسيسية كـ) التؾازن، االندجام، التكخار، التجرج، 

يسشة، التزاد او التبايؽ ( يتؾلج البعج الحخكي والجيشاميكي في الترسيؼ واثاره الستمقي وانظباعو الديادة او الي
واستجابتو وردود افعالو، حيث تكؾن العشاصخ ثابتة والعالقات متغيخة ضسؽ فمدفة االختالف الحؼ يبجأ مؽ 
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واسذ تدتخجم لمسقارنة بيؽ  االسذ الجسالية او التكؾيشية التي تعسل ضسؽ معادالت الظبيعة: وىي مبادغ
 االشكال والحجؾم والعالقات بيؽ الجدء والكل.

فان االختالف في الترسيؼ يشظمق مؽ عشاصخ التأثيخ في السدتخجم, اذ ان ماـية  استشادا لسا سبق و
االختالف تتسثل في مجاه, أؼ شجتو, وىي تسثل مشظمقات لتحجيج ماـية االختالف عمى وفق متغيخات الذجة 

تباعج عؽ السألؾف والسعتاد. وعمى وفق ذلػ يسكششا تحجيج متغيخات االختالف عمى وفق تخكيبة ثالثية مؽ وال
يعج ما يسكؽ وصفو حالة )الرجمة( التي تخمقيا فكخة االختالف بيؽ شيئيؽ )الرجمة واالنبيار والجىذة(. اذ 

واالنبيار، او قج تكؾن لكل واحجة او عشرخيؽ او رأييؽ عمى ان تكؾن حالة اكثخ مسا تعشية حالة الجىذة 
اما  الدخيع التََّأثُِّخ واالنجىاش واالعجاب،االنبيار يتزح في الذخص مشيا ) صجمة، انبيار، دىذة (، ف

االنجىاش لسؽ تحيَّخ وذىب عقُمو مؽ َوَلٍو أو َفَدٍع، ومؽ فؾجئ بأمخ غخيب غيخ متؾقَّع، اال ان الرجمة في 
اذ يديؼ ىحا التشؾع السفاـيسي الثالثي  .خابات بدبب انفعال أو تأثُّخ شجيجيؽمجسل تكؾن نتاج لسجسل االضظ

لالختالف دورا فمدؽيا وفكخيا لمخظابات الجسالية والديكؾلؾجية السمفتة والسدتفدة لحؾاس وذائقة الستمقي وىي 
لؾعيؽية والؿيؼ بحات الدمؽ تذكل عسمية استحؾاذ نفعي لخغبة السدتيمػ وتشعكذ بذكل مباشخ عمى االبعاد ا

 اقترادية لمسؤسدة السرسسة لمسشتج لرشاعي السختمف. وكسا مؾضح في السخظط التالي:
 
 
 
 
 
 

 
( القيم الفكرية لفمدفة االختالف في الفكر الترسيسي ) الباحث(1مخطط )  

 مدتهيات االختالف والتطابق مرورا بالتذابه ومتغيرات السعشى في بشية السشتج الرشاعي: 
ُيقرج بمفع السظابقة التداوؼ بسعشى "تظابق الذيئان : تداويا .والسظابقة : السؾافقة . والتظابق : االتفاق     

. ووفقا لحلػ فالسظابقة (2636ص. وطابقت بيؽ الذيئيؽ إذا جعمتيسا عمى حجو واحج ")ابؽ مشغؾر, ب ت, 
كميؽ بذكل يشظبق أحجىسا عمى اآلخخ تأتي في عجة اوجو، الؾجو األول: جاء ليعبخ عؽ التداوؼ في الذ

( ، إذ يتؼ ىحا التظابق بيؽ featureانظباًقا تامِّا ، والؾجو اآلخخ: يأتي بؾساطة  االتفاق في الخؾاّص )
التشغيؼ الذكمي السغيخؼ في الشتاج وتعبيخاتو الجاللية ؛ ألنيا تأتي وفقًا لتدمدمية زمشية في عشاصخىا 

بؤر 
االختالف 

عند 
 المتلقي

 االنبهار

 الصدمة الدهشة
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سيسية عبخ تسثيالت ثابتة ليا في التؾعيف لتتظابق مع صؾرتيا السختدنة لجػ وعالقاتيا ضسؽ الشتاجات التر
الستمقي,وىشالػ وجو يتعمق في مظابقة السشتج لالخخ كشدخة طبق االصل)لشفذ العالمة التجارية( في عسمية 

 انتاجو مؽ قبل نفذ الذخكة او تقميجه مؽ قبل شخكات اخخػ.
ومدتؾياتيا  وصؾال الى مدتؾيات االختالف  ,فالتذابو :ىؾ الحالة او  اما التذابو: ؼيقع وسيظا بيؽ السظابقة

الرفة التي يكؾن فييا مذابية بيؽ االشكال او االشياء  ؼيكؾن باإلمكان االحداس بؾجؾد عالقة بيشيا, 
تذابو ويكؾن التذابو بعجة اصشاف :فيشالػ تذابو بالحجؼ او الذكل والييئة او الؿيسة او المؾن او الذفاؼية ,في

ولكؽ بجون تغيخ  شكالن عمى الخغؼ مؽ حجوث تحؾل عمى احجىسا مؽ خالل )دوران او انعكاس او انتقال(
 (.Shriki,2011,29باألبعاد واالحجام او السقاييذ او حجوث تخكيب مؽ ىحه االختالفات او التحؾالت)

 
التغير في انتقال اجزاء السشتج الستطابقة او الستذابهة في تهليد بشية االختالف الذكمي  ( تاثير1شكل)

 والهظيفي
https://www.pinterest.com/ 

  
وتبخز اىسية التذابو في تذكيل عالقات مثل الييسشة والتشاقض والتكخار والتخابط  ضسؽ العالقات الذكمية 
الغاىخية وىؾ ضخورؼ لترشيف الجؾانب السغيخية والمؾنية والسمسدية والحجسية وفئات العالمة التجارية. في 

والتبايؽ والتشاقض والتعارض والتشازع  حيؽ يغيخ االختالف مدتؾيات متعجدة مؽ )التشؾع والتعاقب والتباعج
والسفارقة ( ليرل الى شجتو في االختالف السفتؾح السؾلج لسعاني ججيجة ابتجاءا مؽ )الفكخة والفمدفة فالسفيؾم 
والسخظط وصؾال لالنسؾذج الترسيسي واخيخا السشتج السختمف وتحجيات تقبمو ضسؽ سياقات الترسيؼ 

 السختمفة.  

https://www.pinterest.com/
https://www.pinterest.com/
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ت االختالف ابتداءا من السطابقة ومتزسشاتها ومرورا بالتذابه ومتزسشاته وصهال ( مدتهيا2مخطط )

 لالختالف )الباحث(
 

وحدب عمؼ الشفذ االجتساعي ، يذعخ األفخاد بالحاجة إلى أن ُيشغخ إلييؼ عمى مؽ خالل مفيؾميؽ ثشائييؽ   
 لسدتؾػ الفخدؼ" ىسا " التظابق والتذابو" عمى مدتؾػ السجتسع والتسايد واالختالف عمى ا

فاالختالف الحاتي  ويحجث عشج تفزيل مشتجات مختمفة وغخيبة  واالتداق الحاتي يحرل في اقتشاء مشتجات 
(, او السظابقة الحاتية او التساىي في اختيار مشتجات Ashforth, 1989, p22مذابية لمسذاىيخ اجتساعيا )

تقميجية او رسسية ضسؽ سياق السجتسع التقميجؼ وذلػ لتحقيق روح االنجماج لكي اليشغخ لمفخد كعشرخ شاذ 
في السجتسع يختبط ىحه االنؾاع الستسايدة مؽ الجوافع )االجتساعية والفخدية( مع ؾيسة ترسيؼ السشتج  وحب 

ارية ، واستخجاماتو الستعمقة بالخفاـية )الخغبة في دفع ؾيسة اضاؼية ( اؼ فخق الؿيسة االعتبارية العالمة التج
( بالشدبة لمعالمات التجارية Albert,2013وتمعب العالمة التجارية دوًرا ميًسا في بشاء ىؾية السدتيمػ)

يؼ مؽ خالل جؾدة العالمة كسؾجو الفاخخة ، يؤثخ تحجيج العالمة التجارية بذكل إيجابي مؽ خالل فظشة الترس
 اجتساعي والتساىي الحاتي مع العالمة كسؾجو ذاتي وفخدؼ.

 االختالف وخرائره في الفكر الترسيسي 
يتسيد خظاب االختالف في الفكخ الترسيسي عؽ الخظابات االخخػ في كؾنو يترف بعجد مؽ    

ختمف عؽ التفكيخ العمسي والفشي في كؾنو الخرائص السسيدة والشابعة مؽ فخدية التفكيخ الترسيسي الحؼ ي
 يخكد عمى ايجاد حمؾل يشتفع بيا. ومؽ خرائص التفكيخ الترسيسي لساـيات االختالف نحجد التالي:

 
 االختالف الشهعي )التشهع والتعارض( .1

يتجمى مفيؾم االختالف في الفكخ الفمدفي مؽ خالل عجة ثشائيات نحكخ مشيا )الفخق والتبايؽ، االنفرال 
االنقظاع،الخخوج والسغادرة، السغايخة واالفتخاق( حيث اطمق ارسظؾ عمييا )الفرل الشؾعي( كؾصف لألنؾاع و 
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الستذابية، و يحسل االختالف ىشا معشى البعج الغاىخؼ والستبادل كسيا وعجديا مؽ حيث الساـية: ؼيقال 
ث العجد، بل إما مؽ جية االختالف ىشا عمى السؾجؾدات التي ىي أخخػ في شيء معيؽ، ليذ فقط مؽ حي

الفكخة او مؽ جية الشؾع ومؽ جية التشاسب، كحلػ ميد ارسظؾ بيؽ االختالفات )الستزادات و الستقابالت( 
 (:2005,359وتتزسؽ عجة صفات )امام,

 الرفات التي تختمف في الجشذ والتي ال يسكؽ ان تشتسي الى شيء واحج في وقت واحج. .1
 الؾاحج. اكثخ االشياء اختالفا في الجشذ .2
 اكثخ االشياء اختالفا في الرفات والخرائص لمسادة التي تتقبميا في وقت  واحج. .3
 اكثخ االشياء اختالفا والتي تقع تحت القجرة نفديا. .4

 االشياء التي يكؾن اختالفيا عغيسا، اما عمى نحؾ مظمق او في الجشذ او في السؾضؾع.
 االختالف كتفرد  .2

صياغة مختمفة لشغام خظاب  السشتج لتؾليج نتاج وفق قخاءة ججيجة مؽ فاختالف التفخد يؾصف عمى انو  
خالل الكذف عؽ العالقات الستذابية  والسختمفة داخل بشية السشتج يؾصف بججتو وتسيده وعجم تؾقعو 
وارتباطو بخوح عرخه ومكانو  ويحرل التفخد في شقيؽ أساسيؽ االول يتسثل بالخرائص الفكخية لمشتاج 

ويؤدؼ التسايد في الؾعيفة الى خمق ؾيؼ عاطؽية تتسثل بتجخبة ى في الخرائص الذكمية لمشتاج.والثاني يتجم
السدتخجم القجر الكافي مؽ الخاحة  "األشياء الجحابة تعسل بذكل أفزل". ال يشبغي لمذخكات التقميل مؽ شأن 

األحيان، وتدتخجم في كثيخ مؽ ؾيسة التراميؼ التي تثيخ السذاعخ اإليجابية ألنيا يسكؽ "شخاؤىا في كثيخ مؽ 
(. فالسشتج الستفخد يتسايد بكؾنو Desmet,2012,p6األحيان، وتكؾن أكثخ  راحة ومتعة في االستخجام)

يحؾؼ أن "العاطفة" يسكؽ أن تحفد أفعالشا وتأثيخنا صشع القخار لجيشا، ال سيسا في ىحا العرخ مؽ عجم اليقيؽ 
 لعاطفي السختمف أمًخا ضخورًيا وذا ؾيسة استخاتيجية عالؼ الترسيؼ.ومؽ ثؼ، فقج أصبح الترسيؼ ا الستدايج 

 :االختالف كأصالة .3
يعتبخ العسل الترسيسي بالشدبة لمستمقي أصيال إذا كان تعبيخا صادقا عؽ السذاعخ بذكل لؼ يكؽ معبخ عشيا 

يا مع مجسؾعة سابقا. وىحا يعشي أن األصالة يجب أن ال تكؾن قرجية أو متعسجة، فيي متأصمة في عالقت
لحلػ تعتسج آصالة السشتج الرشاعي عمى دراسة ماضيو االركؾلؾجي وإنتقاء الججيج بسا  معيشة مؽ السحفدات,

يؾاكب روح العرخ السختمف، في أشكال تبحث عؽ ججة الالمألؾف الجحرؼ اوالشدبي ضسؽ مشبيات السألؾف 
ثخ إيجابيًا عمى الستمقي، ويغشي فكخه وإحداسو الشسظي، ليكؾن لمفكخة وقع ذو تأثيخ تؾاصمي تفاعمي اصيل يؤ 

ِبتحقيق الذكل بل  ِبعسق اختالف السعشى، وال تقف آصالة السشتج عشج حجود تجميات الذكل ومزسؾنو الفكخؼ 
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p208السختمف ابعاد متعجدة )جسالية ووعيؽية وتقشية( ويحسل فكخة تمبي نجاء عاطفة الستمقي قبل برخه.)
 2010,  Radford,) 

يسكؽ تحجيج اربعة انساط مؽ االختالفات التججيجية في السشتج الرشاعي تختمف مؽ االختالف كتجديد: .4
 حيث درجة التأثيخ وكسايمي:

 :(Radical differenceاالختالف الجذري) - أ
وتكؾن االختالفات الجحرية برؾرة اختخاؾيةاومجمخة لبشى السشتج  اوقظيعة تكشؾلؾجية  مسا يرعب ادراكو  

التمقي والتقبل، وتسثل تججيجات لمسذاكل التي لؼ يتؼ حميا، أو حتى لؼ  لمؾىمة االولى فيثيخ ججل في وتفديخه
يتؼ معخفتيا مؽ قبل، وتقجم ىحه اختالفات التججيج حمؾاًل مختمفة لمسذاكل الترسيسية وتختبط باالختخاعات 

فة الججيجة احتياجات ورغبات لؼ يدبق اإلختخاقات التكشمؾجية الستقجمة، فُتمبي السشتجات السختم العمسية و
تمبيتيا مثل عيؾر أول طائخة او سيارة اوتقشية الذاشة المسدية ؼيغيخ الُسشتج مع مجسؾعة مختمفة مؽ مدايا 

 (.Narayanan,2010,p39وسسات األداء بالشدبة لمسشتجات الحالية )
 (:Incremental differenceاالختالف التدريجي ) - ب

فات أيزًا بـالُسدتسخة  والُسكتؽية، فييا يتؼ التخكيد عمى التعجيالت الشاجحة لمسشتجات وتؾصف ىحه االختال 
القائسة، بيجف تحديؽ الؾعائف، وزيادة الشؾعية، وتقميل الكمفة، أو خمق ترسيؼ ججيج لسشتج ، االختالف 

تالف(. ومؽ السيؼ التجريجي ىؾ امتجاد لمسشتجات الحالية بسدتؾيات مختمفة مؽ )التظابق والتذابو واالخ
التأكيج عمى أن ىحا األمخ ىؾ مجخد تحديشات وليذ تغييخات فالسكؾنات ال يتؼ تغييخىا برؾرة جحرية بل يتؼ 
تحديشيا، اؼ ان الشغام وارتباط السكؾنات يبقى بجون تغييخ .وتتفؾق الذخكات التي تخكد عمى االختالفات 

ئيا األساسييؽ، لحا فإن تأثيخىا في األنذظة الدمؾكية التتابعية في معخفة الدؾق، لتمبية احتياجات عسال
وتجارب االستخجام ليذ كبيخًا ، كؾنيا تقجم مشتجًا متكخر واكثخ تجاوال لمدؾق القائسة وىحا ما تتبعو اغمب 
شخكات االنتاج الرشاعي )الديارات واالجيدة السشدلية وااللكتخونية( كاستخاتيجية انتاج وتحديؽ نفذ السشتج 

 صفات ونؾعية وترسيؼ أفزل وبذكٍل مختمف ندبيا. بسؾا
 :(Modular differenceاالختالف التعديمي ) - ت
يدتخجم االختالف التعجيمي البشية السؾرفؾلؾجية والتختيب السخافقيؽ لشغام مؾجؾد لسشتج قائؼ لكؽ يتؼ     

زسؽ ترسيسا ججيجا كامال استعسال مكؾنات ججيجة بسفاـيؼ ترسيؼ مختمفة، وبحلػ االختالف التعجيمي ال يت
كسا ىؾ الحال في االختالف التدايجؼ، بل يتزسؽ مكؾنات ججيجة او عمى األقل مختمفة بذكل ميؼ . 
والسكؾنات الججيجة تذتسل عمى وعيفة وتقشية مختمفة، إذ تدتظيع التقشية الججيجة أن ُتحِجث تحؾاًل في طخيقة 
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اإلجسالي، لكؽ ال يظخأ أؼ تغييخ عمى الشغام أو تختيبو استخجام واحج أو أكثخ مؽ السكؾنات ضسؽ الشغام 
 وُبشيتو السؾرفؾلؾجية .

 ( :Architectural differenceاالختالف السعساري ) - ث
إن بشية السشتج الرشاعي ىي إشارة الى االليات التي تتفاعل مؽ خالليا السكؾنات وتختبط ببعزيا لتذكيل    

البشيؾية عمى الخوابط او العالقات بيؽ السكؾنات بجال عؽ السكؾنات نفديا، مؾرفؾلؾجية السشتج، تخكد السعخفة 
( بيؽ مكؾنات السشتجات السشذأة بظخائق مختمفة relationsوطبقا ليحا السفيؾم يتؼ إعادة تذكيل الخوابط )

تختيب  وججيجة، بيشسا تتخك عشاصخ الترسيؼ االساسية دون أن ُتسذ . إن جؾىخ اإلبتكار البشيؾؼ ىؾ إعادة
نغام قائؼ لخبط السكؾنات السؾجؾدة مع بعزيا بظخيقة ججيجة، إن ىحا ال يعشي أنو ال تظخأ بعض التغييخات 
عمى السكؾنات، في الؾاقع قج يدتثسخ السرشعؾن الفخصة لتشؿيح وتحديؽ بعض السكؾنات، لكؽ بذكل أساس 

انت في الدابق ضسؽ نغام تؼ إعادة فإن ىحه التغيخات تكؾن ضئيمة، وىكحا تتخك السكؾنات لتعسل كسا ك
 (.42,ص2017تختيبو وإعادة ترسيسو)برسو جي, 

 االستشتاجات 
اما  الخظاب بسفيؾمو العام يعبخ عؽ مؾضؾع او فكخة معيشة ذات ىجف او مشفعة كخسالة اترالية .1

يكمية وضسشية عسيقة تحسل  الخظاب الترسيسي ؼيسثل رسالة اترالية برخية سيسيؾلؾجية عاىخية ـو
 معشى ابالغي لمستمقي

الخظاب الترسيسي في العرخ الحالي ىؾ خظاب يتجاوز السادؼ والسمسؾس الى تكؾيؽ حالة مؽ  .2
 السداوجة واالنجماج بيؽ العالؼ االفتخاضي والؾاقعي.

يذيخ إلى أن الخبخة الفخيجة لمسرسسيؽ الستسخكديؽ حؾل  يسثل خظاب االختالف مشعظفا دالليا سسيؾلؾجيا .3
اإلندان تكسؽ في ترسيؼ واجيات استالم وعيفي ذات معشى وداللة اترالية تفاعمية سؾاء كانت أدوات 
واجيدة بديظة ، أو أنغسة خجمة عامة ، أو مداحات معسارية ، أو حسالت إعالمية ضسؽ إعادة ترسيؼ 

 ترسيؼ محؾرىا  التحؾل التقشي .مسارسات الترسيؼ في ثقافة 
 يكتدب السدتخجمؾن معاني خظاب ترسيؼ السشتجات مؽ خالل تفاعميؼ معيا ، حيث تربح السعاني .4

الستؾقعة قابمة لالستخجام ابتجا مؽ التعخف األولي، واستكذاف الؾاجية ، واالعتسادية والسؾثؾؾية ضسؽ 
 مايعخف الترسيؼ الستسحؾر حؾل التكشؾلؾجيا.

الرشاعي، جشًبا إلى جشب مع االفتخاضات األساسية الخاصة بو، يقؾم عمى العجيج مؽ السفاـيؼ  الترسيؼ .5
العالسية السذكؾك فييا والعجيج مؽ السفاـيؼ السدمؼ بيا، عمى سبيل السثال، السادة، الذكل، الجذظالت، 

 المؾن، الجسال، وكحلػ فكخة الؾعيفة.
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في الفكخ الترسيسي مؽ خالل متغيخاتو التي تذسل  يسكؽ تحجيج الؿيؼ الفكخية لخظاب االختالف .6
)االنبيار الجىذة والرجمة( ومدتؾياتو التي تبجأ مؽ الستظابقات فالستذابيات وصؾال الى الستشاقزات 

 ضسؽ خظاب الكؼ والشؾع.
ان خرائص التفكيخ الترسيسي لساـيات االختالف تتسثل في االختالف الشؾعي )التشؾع والتعارض(  .7

االصالة والتججيج باختالف انؾاعو السذتسمة عمى االختالف الجحرؼ والتتابعي والتعجيمي والتفخد و 
 والسعسارؼ.

 :السرادر 
 , دار السعارف , القاىخة.  30ج–ابؽ مشغؾر , )ب.ت(, لدان العخب , باب لظاء  .1
 مجخل الى السيتافيديؿيا ,نيزة مرخ لمشذخ, القاىخة.(, 2005) امام عبج الفتاح امام , .2
,  1كيف تبتكخ وتدتثسخ ابتكارك بظخيقة عسمية , ط –االبتكار الشاجح (, 2017)و جي, سائخ, برس .3

 دار الكتب العمسية ,  بيخوت , لبشان.
 (,ماذا االن, ماذا عؽ الغج, الحجث, التفكيػ والخظاب, دار الفارابي, بيخوت.2011جاك دريجا, ) .4
 السخكد الثقافي العخبي ، بيخوت  ., 3(, تحميل الخظاب الخوائي ، ط1999سعيج يقظيؽ، ) .5
األسمؾبية في الشقج العخبي الحجيث ، السؤسدة الجامعية لمجراسات  (,2003)الحخبي, فخحان بجرؼ,  .6

 والشذخ و التؾزيع ، لبشان.
 , مؾسؾعة الالنج الفمدؽية, مشذؾرات عؾيجات, بيخوت.2(, ط2001الالنج, انجريو, ) .7
، دار ىؾمة لمظباعة و الشذخ ، د ط   2ة و تحميل الخظاب ، ج األسمؾبي (,1997) الدج, نؾر الجيؽ, .8
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