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الملخص
يت اول امقال بالدراسة إشكالية امصطلح ي ال علم امكتبات و امعلومات ،و با صوص امصطلحات امتعلقة
موضوع الت ظيم اموضوعي مصادر،حيث احظ ا تعدد امصطلحات للمفهوم الواحد ،امشرك اللفظي ،الرادف،
اختاف الكتابة ،نذكر على سيبل امثال  :اللغات الوثائقية و لغات التكشيف ،التكشيف اموضوعي و الفهرسة
اموضوعية ،التكشيف ااجتماعي و التكشيف ...2.0معظم أشكال الغموض هذ نا ة عن الرمة و التعريب من
اللغة اا ليزية و اللغة الفرنسية إ اللغة العربية .ما أدى إ تباين ي استخدام امصطلحات ،واختاف ي امدلول
الذي يعطى ها ،بن امختصن ي امشرق العري و امغرب العري .و يعود السبب إ نقص التعاون بن امرمن و
امه ين ،ضعف اأدوات امرجعية اللغوية ،طبيعة اللغة اأصلية و اللغة امرجم إليها .بالتا أضحى من الضروري
ضبط و توحيد مصطلحات علم امكتبات وامعلومات عن طريق التعاون بن اللغوين وامختصن ي اجال من أجل
إعداد أدوات مرجعية تكون مثابة لغة مشركة بن امه ن ،الباحثن وامرمن وتتمثل هذ اأدوات ي ب ك عري
مصطلحات علم امكتبات وامعلومات ثاثي اللغات ،مك ز متخصص ي امصطلحات امتعلقة بلغات التكشيف وما
يرتبط ها من مواضيع ت إشراف مؤسسة ذات كفاءة.
الكلمات الدالة
الت ظيم اموضوعي؛ التحليل اموضوعي؛ التكشيف؛ الفهرسة اموضوعية؛ لغات التكشيف؛ الفلكسونومي؛ التوسيم؛
امصطلحات؛ التعريب؛ الرمة
Résumé
Cet article traite de la problématique de la terminologie dans le domaine de la bibliothéconomie
et des sciences de l’information, en particulier les concepts liées au traitement analytique des
documents dont on dénombre une multitude de termes liés aux même concepts, des cas de
polysémie, de synonymies, variantes orthographiques, à titre d’exemples : langages
documentaires et langages d’indexation, indexation- matière et catalogage- matière, indexation
collaborative et indexation 2.0… tout en mettant l’accent sur les amalgames linguistiques
engendrés par le transfert de ces concepts vers la langue arabe, que ce soit de l’anglais ou du
français par le biais de la traduction ou de l’arabisation. Nous soulignons ainsi des divergences
1

dans l’usage de ces concepts entre les spécialistes de l’Orient arabe et ceux du Maghreb arabe
dues essentiellement au manque de coopération entre linguistes et les traducteurs arabes,
faiblesse et disparité des outils terminologiques existants, sans oublier les ambigüités
linguistiques émanent soit de la langue d’origine ou celle de traduction. De ce fait, une
unification de la terminologie en bibliothéconomie s’avère primordiale d’où l’importance de la
coopération entre linguistes et spécialistes en bibliothéconomie et sciences de l’information
arabes pour élaborer un outil terminologique unifié qui permettrait d’avoir un langage commun
entre professionnels, chercheurs et traducteurs arabes. Cet outil pourrait être une base de données
terminologique ou bien thesaurus spécialisé trilingues sous l’égide d’une institution compétente
dans le domaine.
Mots Clés
Analyse documentaire; Indexation; Indexation –matière; Langage d’indexation; Indexation
collaborative; Folksonomies; Terminologie; Traduction; Arabisation

مقدمة
لكل علم مصطلحاته ا اصة ال تصف نظرياته ،ومفاهيمه ،وم اهجه ،ولعلم امكتبات وامعلومات الذي يعتر من
العلوم حديثة ام شأ مقارنة بالعلوم اأخرى مصطلحاته ومفاهيمه ا اصة ال تغطى ش حقوله ،و ال وصلت إ
العام العري من خال اإنتاج الفكري من كتب ،و مقاات دوريات و أعمال وث أو من خال أدوات العمل
ال ابتكرها امتخصصون الرائدون ي اجال ي الوايات امتحدة اأمريكية و الدول اأوروبية .ونتج عن هذا حركة من
التعريب و الرمة من اللغتن اا ليزية و الفرنسية من طرف امختصن و اأكادمين العرب لذلك ال تاج الفكري
من أجل ااستفادة م ه سواء ي ا انب امه من خال تعريب أدوات العمل(كأنظمة التص يف  ،وقوائم رؤوس
اموضوعات و امواصفات  )...أو ي ا انب ااكادمي و التعليمي للتدريس ي أقسام علم امكتبات ي الدول
العربية.
وبالتا يواجه امختصون العرب" تيارين لغوين " ،اأ لو كسوي و امتمثل ي اللغة اإ ليزية ،و الفرنكفوي و
امتمثل ي اللغة الفرنسية ،و كما هو معروف اتبعت دول امشرق العري كمصر ،و السعودية ،و اأردن ..اا ا
اأ لو أمريكي الذي تب ت فلسفته و نظرياته من خال ترمة اإنتاج الفكري ،ي حن اعتمدت دول امغرب العري
و با صوص ا زائر على امصادر باللغة الفرنسية متب ية أدوات ابتكرها امكتبات الفرنسية و اأوروبية.
س سلط الضوء ي مقال ا هذا على إشكالية امصطلحات ي حقل الت ظيم اموضوعي (امعا ة اموضوعية) مصادر
امعلومات سواء التقليدية أو الرقمية ،و ال كثرا ما تثر بعض مصطلحاته اللبس والغموض ،و البعض اآخر
يستخدم ي عدة سياقات سواء ي اللغة اأصلية (اإ ليزية أو الفرنسية) ،ناهيك عن تلف الرمات العربية
للمصطلح الواحد و ما ي جر ع ها من تعريفات متباي ة ونقص ي الضبط امفاهيمي ،ما يؤدي إ اارتباك لدى
امه ين و امختصن و اأكادمين خال مارسة أنشطتهم امه ية أو خال ا وض ي ال البحث و التأليف.
ووقع ا اختيارنا على بعض امصطلحات ال ت درج ضمن هذا اجال كالتحليل اموضوعي ،و التكشيف و لغاته ليس
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هدف ا صر أو ااستقصاء ،فإشكالية امصطلح مطروحة ي علم امكتبات و امعلومات بصفة عامة بل ملت كل
ميادين امعرفة و تلف اللغات.
 .1بين التحليل الوثائقي و التحليل الموضوعي
من أجل العثور على وثيقة تت اول موضوعا من اموضوعات أو اا من اات امعرفة ي أسرع وقت مكن و
بطريقة فعالة ،ب أن ضع هذ الوثيقة إ عملي ة فكرية مثل تواها اموضوعي عن طريق ألفاظ ،مصطلحات أو
رموز يستخدمها امستفيد ك قاط إتاحة أو مفاتيح ث ي نظام البحث واسرجاع امعلومات ،سواء أكان فهرسا
تقليديا أم آليا أو كشافا موضوعيا ،أو أي أداة من أدوات البحث و ااسرجاع اموضوعي .و ت درج هذ العمليات
ضمن عمليات الت ظيم اموضوعي أو امعا ة اموضوعية مصادر امعلومات (تقليدية أم رقمية) ال مارسها تلف
مؤسسات امعلومات كامكتبات ،و مراكز التوثيق ،و مراكز اأرشيف ،وم تجي قواعد البيانات التجارية ،و معدي
البوابات اموضوعية على شبكة اأنرنت .إا أن امصطلحات ي هذا اجال تلف من لغة إ أخرى ،إذ يسر اا ا
اا لو أ مريكي و مقاربات مفاهيمية متعلقة بعمليات امعا ة اموضوعية تلقة عن تلك امتداولة ي أدبيات
اموضوع الفرنكوفونية ال تت اول مصطلح التحليل الوثائقي أو امعا ة التحليلية مهما كان نوع امؤسسة الوثائقية ال
مارسه سواء كانت مكتبة ،أو مركز توثيق أو معلومات .ي حن يوجد مقاربتان لدى اأ لو أمريكين ي ال
التحليل اموضوعي 1،أواها التكشيف  indexingامع بإعداد أدوات ت ظيم امعرفة * بامع ا ديث يث يتماشى
مع التطورات التك ولوجية ،ثانيها الفهرسة اموضوعية

subject cataloging

ال تتعلق بإنشاء الفهارس و رؤوس

اموضوعات  -و ال ارتبطت ببيئة امكتبات التقليدية ي اماضي-على عكس امقاربة الفرنسية ال ت اول الكثر من
امختصن فيها كل عمليات امعا ة اموضوعية ضمن التحليل الوثائقي( )analyse documentaireي نشاط واحد
يتعلق ي نفس الوقت بإجراءات العملية و اأدوات ال ا ة ع ها .يتكون هذا امصطلح امرجم من اللغة الفرنسية من
كلمتن  :ليل و وثائقي ،أما التحليل فهي كلمة متداولة ي عدة اات :علم ال فس ،و الفلسفة ،و اإعام
اآ  ،و الرياضيات ،و اإحصاء و اللسانيات ،وامفهوم العام ها هو تقسيم الكل إ أجزائه  2:أما الوثائقي هي
ترمة لكلمة

documentaire

امشتقة من كلمة  documentأي ليل الوثائق ،امقصود ه ا بالوثيقة كل أنواع

مصادر امعلومات كالكتب ،و الدوريات بشكلها امطبوع او الرقمي .إا أن أدبيات اموضوع باللغة الفرنسية ا لو
من التعدد امفاهيمي ،إذ يوجد عدة تعريفات للتحليل الوثائقي تعكس وجهات نظر تلف امختصن و امه ين
الذين وضعوا بصمتهم ي اجال كـ Chaumierو Wallerو  Hudonو غرهم.
إن تعريف ا معية الفرنسية للتقييس

AFNOR

للتحليل الوثائقي على أنه " 3عملية تتمثل ي مثيل امعلومات

احتوات ي وثيقة ما أو موعة من الوثائق ي شكل تصر و دد " يفتقد للدقة بل قد يرك اا لاست باطات
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والتأويات .فالشكل امختصر لتمثيل احتوي اموضوعي ،قد يكون رأس موضوع مستقى من قائمة رؤوس
موضوعات ـأو رمزا من رموز التص يف أو واصفة من الواصفات ،كما مكن أن يكون مستخلصا حتوى الوثيقة .هذا
ما أكدته

Waller

إذ ترى أن التحليل الوثائقي كعملية مكن أن يتخذ تعريفها عدة سياقات ،أن امصطلح نفسه

يتسم بالشمولية  ،و يتأثر بالبيئة ال مارس فيها ،نوع ام تجات الوثائقية (كشافات ،نشرات ببليوغرافية بث انتقائي
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للمعلومات ،ببليوغرافيات ) ،و السياسة امتبعة ي امؤسسة الوثائقية إزاء هذ العملية.

أما بال سبة لـ  ،Hudonفإن التحليل الوثائقي هو موعة العمليات ال تتعلق بامعا ة اموضوعية (أو التحليلية) ال
تتمثل ي التكشيف ،indexationوااستخاص

condensation

التص يف

classificationأن ا

تعاملت مع

التحليل الوثائقي بغض ال ظر عن نوع امؤسسة الوثائقية ال مارسه (مكتبة ،مركز توثيق ،مركز أرشيف ،)...
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يث

الوثيقة مهما كان نوعها و شكلها مكن أن ضع لعملية ليل واحدة فقط كالتكشيف مثا ،أو عدة عمليات
كالتكشيف و التص يف ي آن واحد .و عملية التحليل الوثائقي ك ظام متكامل تاج إ توفر عدة ع اصر مرتبطة
و متداخلة فيما بي ها و هي :موعة الوثائق  ،امختصون الذين يقومون بعملية التحليل (امكشف ،امص ف
،احلل) ،وأدوات التحليل امعتمد عليها ،وفئات امستفيدين و أدوات البحث ال ا ة عن هذ العمليات (كشافات،
فهارس هجائية ،فهارس مص فة ،و مستخلصات ،بوابات موضوعية) .
و سار 6 Lefèvreعلى نفس مسار  Hudonإا أنه قسم التحليل الوثائقي إ عمليتن رئيسيتن ما :التكشيف
و ااستخاص مقسما التكشيف بدور إ عمليتن :اأو هي التص يف أو التمثيل الرمزي (بأرقام تص يف)
للمواضيع ك وع من عملية التكشيف و هو التكشيف" الرمزي"  ،indexation systématiqueوالثانية تتمثل ي
التكشيف التحليلي indexation analytiqueال مثل احتوى اموضوعي فيها باألفاظ أو امصطلحات .ويظهر جليا
أن امعيار الذي اعتمد عليه
اهرمية أي أنظمة

Lefèvre

ي هذا التقسيم هو لغات التكشيف امعتمد عليها ،سواء لغات التكشيف

التص يفlangages classificatoires

ال

مكن من إجراء تكشيف شامل

( indexation

 . ) systématique synthétiqueو تلك ال تعتمد على لغات التكشيف التحليلية و الت سيقية

langages

 analytiques combinatoiresكقوائم رؤوس اموضوعات و امكانز ال تستخدم ي التكشيف التحليلي .ي حن
ذهبت

Waller

إ حصر التحليل الوثائقي ي عمل التكشيف و ااستخاص فقط مارس ي مراكز التوثيق و

امعلومات ،7كما سار

Chaumier

على نفس الدرب حاصرا بذلك التحليل الوثائقي ي عمل التكشيف و

ااستخاص .8و يبدو أن كل من Wallerو  Chaumierيتعامان مع ال التوثيق كمراكز و مصاح التوثيق بعيدا
عن ال امكتبات يث تقول

Waller

أنه مصطلح التحليل الوثائقي غر موجود ي ال علم امكتبات
4

)(bibliothéconomie

شفرات

ضمن عملية امعا ة اموضوعية ،بل ت درج هذ العملية ضمن مراحل الفهرسة سواء إعداد

الكتب() cotation

و ترقيمها ،أو إعداد رؤوس اموضوعات (امداخل اموضوعية)  ،9وهي تقصد حسب

رأي ا ه ا التص يف ،و الفهرسة اموضوعية متأثرة باا ا اأ لوأمريكي 10.إا أها تؤكد ي نفس الوقت أن ي ال
امكتبات العمليات ال ت سب إ الفهرسة هي ي حقيقة اأمر عملية امعا ة اموضوعية من خال ديد اجال أو
اموضوع .من م يعود هذا التعدد ي امفاهيم و امقاربات كون إشكالية امصطلحات ازالت مطروحة ي ال
امكتبات و امعلومات خاصة مع التطور الذي شهد ي اآونة اأخرة ،إذ تؤكد
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Waller

أن الكثر من هذ

امصطلحات تستخدم بدون تعريفها أو ديدها ما عل العمليات ال ت درج ع ها تتأثر سلبا بسبب نقص التعمق
ي الضبط امفاهيمي .كما يرى  Maniezأن ااختاف ي التسميات و امفاهيم ال أعطيت لعملية امعا ة
اموضوعية و التحليل اموضوعي هي موروثة عن اممارسات و التقاليد امه ية و اللغوية لذا استخدامها م يكن موحدا
و متجانسا.12
بي ما ي أدبيات اموضوع اأ لو سكسونية سواء تعلق اأمر باممارسات العملية ي امكتبات أو ي اإنتاج الفكري
ا وجود مصطلح التحليل الوثائقي ،إذ تدخل عمليات التحليل الوثائقي ضمن عمليات ت ظيم امعلومات أو الت ظيم
اموضوعي أو التحليل اموضوعي  .subject analysisإما تسر كل اا اهات و الفصل بن تلف عمليات
التحليل اموضوعي .و استخدم هذا امصطلح مفهومن :الواسع و يع

مل الطرق ال مكن من ااسرجاع

اموضوعي أو طرق الوصول ،سواء كانت أنظمة تص يف أو رؤوس موضوعات .ي حن استخدمه الكثر بامع
الضيق الذي يدل على امرحلة اأو من التكشيف و التص يف ،و هي مرحلة ديد موضوع الوثيقة 13.نفس
اا ا يرز عبد الوهاب أبو ال ور 14لدى الباحثن وامختصن الذين استخدموا مصطلح التحليل اموضوعي مفهومه
الواسع أمثال و

Mlitz

 ،Brownو مفهومه الضيق كما أبرزنا أعا أمثال  **Langridgeو  .Taylorإذ ت اولت

هذ اأخرة التحليل اموضوعي كعملية مارسها امكتبات على أها ا زء من عملية الفهرسة الذي يت اول احتوى
اموضوعي مادة من امواد و ديد موضوعها م مثيل ذلك احتوى إ مفاهيم ي و ترمتها إ رموز أو رؤوس
موضوعات باستخدام نظام التص يف أو نظام رؤوس اموضوعات امعتمد 15مؤكدة أن التحليل اموضوعي مرحلة
مشركة بن الفهرسة اموضوعية ي امكتبات و إعداد الكشافات ي ب وك امعلومات ،يث أن هذا التحليل ا يتسم
بالعمق ي حالة مثيل توى الكتب ي فهارس امكتبات  ،و يتميز بالعمق و التحليل ي إنشاء مداخل كشافات
الدوريات .و قد كان هذا ااختاف ي امفاهيم أثر الواضح ي تباين و تعدد امصطلحات امتداولة سواء ي
الرمات و امؤلفات العربية أو على مستوى التدريس ي أقسام علم امكتبات حيث أن امؤلفات اا ليزية و العربية
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امرمة ي ال التحليل اموضوعي تزخر بامصطلحات امتباي ة و امرادفة ،و ي بعض اأحيان تمع هذ الظواهر
ي الكتاب الواحد.16
من ناحيته ،استخدم مد فتحي عبد اهادي مصطلح امعا ة اموضوعية كعملية الفهرسة اموضوعية و التص يف
مارس على مستوى امكتبات ،ي حن نسب التحليل اموضوعي كعملية مارس ي مرافق امعلومات و تتمثل ي
التكشيف و ااستخاص .17بل استخدم مصطلحا آخرا و هو ليل احتوى كمرحلة ااو للتحليل اموضوعي.
كما ذهب حشمت قاسم 18إ استخدام مصطلح امعا ة اموضوعية حيث يرى أها تشمل التص يف ،و الفهرسة
19

اموضوعية و التكشيف و ااستخاص .و من جهته ،عرف الصوي ع

التحليل اموضوعي كما يسميه البعض

التحليل امفهومي أو التحليل امعن بعملية ديد امفاهيم امهمة ي الوثيقة و التعرف إليها من أجل إظهارها ي
عملية التكشيف .و يشمل ذل ك كل العمليات امرتبطة بالسمات اموضوعية للوثائق سواء ارتبط ذلك بالفهرسة
اموضوعية أم بالتص يف أم ي بااستخاص أو التكشيف ،وناحظ أن امصطلح استخدم بامفهومن الواسع و
الضيق .أما شريف شاهن تفاديا للوقوع ي كل هذ ااختافات ،فقد حرص على الثبات ي ضبط مفهوم التحليل
اموضوعي على أنه "كافة العمليات اهادفة للتعريف احتوى باحتوى اموضوعي مصادر امعلومات وإنشاء أدوات
البحث و الوصول للمصادر عن طريق امدخل اموضوعي" ،20بغض ال ظر عن نوع ال ظام الذي مارسه و مع فيه كل
العمليات من تص يف ،تكشيف ،فهرسة موضوعية و استخاص.
 .2التكشيف  ،التكشيف الموضوعي  ،الفهرسة الموضوعية  :فصل مظلل
إن غياب نظرية واضحة امعام للتكشيف حيث أنه موضوع معقد للبحث و مثل عدة أوجه ،فالتكشيف مارسة ،
ونشاط ،وعملية قد تكون يدوية أو آلية ،تطرح موعة من التساؤات و تثر عدة إشكاليات ،21إذ ترى
***باعتبار عملية التكشيف مارسة عملية مه ية يصعب إرساء نظرية ها .ما أدى إ

Amar

اختاف تعريفات و رؤى

امتخصصن و تعريفاهم حيث ه اك مييز بن التكشيف ،و التكشيف اموضوعي و إعطاء تسميات أخرى لبعض
العمليات و استبعادها عن عملية التكشيف .و امطلع على أدبيات اموضوع ،ياحظ ا اذ التكشيف

indexing

لدى اأ لوسكسونين مع ين ،امع الواسع و هو عملية إعداد الكشافات (مؤلفن ،ع اوين ،مواضيع كشافات،
كشافات الكتب و الدوريات ،كشافات الفهارس أو قواعد البيانات ) .أما امع الضيق فيتعلق بالتكشيف
اموضوعيsubject indexing

و إعداد امداخل اموضوعية مصادر امعلومات با صوص مقاات الدوريات و أعمال

امؤمرات .إا أن هذا التمييز أصبح ضروريا نظرا استعمال هذا امصطلح ي اانتاج الفكري ي اجال يث يستخدم
أحيانا بامع اأول ،و أحيانا بامع الثاي بدون أن يكون التمييز صر ا بي هما ما يِؤدي إ بعض اللبس
6

والغموض .كما استخدم مصطلح التكشيف اموضوعي بعدة معاي و سياقات ،إذ استخدم للتعبر و مثيل احتوى
اموضوعي أجزاء من الوحدات الكاملة كما هو ا ال ي كشافات هاية الكتاب أو كشاف مقاات الدوريات ال
تصدر معها ،وهذا ال شاط مكن القول أنه خارج نشاط مؤسسات امعلومات ،بل يدخل ي نشاط ناشري الكتب و
الدوريات .أما امفهوم اآخر هو تكشيف لدى مراصد البيانات ال تقوم بإعداد امداخل اموضوعية بطريقة ليلية و
مفصلة .ما يبن الغموض أو نقص ضبط امفاهيمي ي هذا اجال .أما اللبس اللغوي اآخر ،يتمثل ي الفصل بن
التكشيف اموضوعي

subject indexing

و الفهرسة اموضوعية

subject cataloging

الذي يعود إ الفصل

التار ي بن الضبط الببليوغراي للكتب و امواد اأخرى خاصة مقاات الدوريات و أعمال البحوث " ،فالكتب
تعامل على أها وحدات تفهرس على هذا ال حو بي ما عوملت الدوريات من حيث الضبط ،م ذ نشأة الدوريات
العلمية ي القرن السابع عشر من خال آلية مستقلة ماما عن امستخلصات و الكشافات ال ا ي تجها امكتبيون
عادة .22إا أن هذا التمييز ي اممارسة غر واضح  .و إن كانت الفهرسة اموضوعية قد ارتبطت بالوصف اموضوعي
للوثائق باستخدام قوائم رؤوس اموضوعات فإن ارتبط التكشيف اموضوعي باستخدام امكانز كأدوات للتكشيف
على مستوى مراصد البيانات ال تقدم خدمات التكشيف و ااستخاص مشركيها .و يقول انكسر أن هذا
الفصل مضلل و ليس لديه أساس من الصحة ،بل ااختاف يكمن ي الدرجة و ليس ي ال وع ،23أن العملية ال
يتم بواسطتها مثيل ا انب اموضوعي لأعمال الببليوغرافية ي قواعد البيانات يتم الدالة عليه مصطلح التكشيف
اموضوعي سواء كان ذلك معا ة اأعمال يشكل عام أم معا ة أجزاء م ها فقط .فامتصفح للكشاف اموضوعي
للمستخلصات ي ال الكيمياء

chimical abstracts

د الكشاف يل إ كتب كاملة ومقاات دوريات كما

يدل على أجزاء من اأعمال الببليوغرافية كالفصول من كتب أو أوراق ي أعمال امؤمرات أو مقاات الدوريات.24
أما من أرجع السبب ي التمييز بي هما هو الفرق بن ال اتج من كل عملية ،ي حالة الفهرس اموضوعي أو الكشاف
على التوا اعتمد كما بي ه رزق فرسوي 25على امبدأ القائل أن الفهرس يتيح الوصول للوثيقة الكاملة ،ي حن أن
الكشاف يؤدي على اسرجاع تويات الوثيقة؛ ولك ه فارق ي الدرجة وليس ال وع  ،وكذلك مرجعية كل م هما إن
التأثر الكبر للمدرسة اأ لو أمريكية و مارسات مكتبة الكو رس القدمة

كانت قائمة أو مك ًزا .ويعود هذا إ
م ذ هاية القرن التاسع عشر و بداية القرن العشرين ،من خال قائمتها لرؤوس اموضوعات  LCSHو دليلها لرؤوس

اموضوعات ،و عر بطاقات فهرسها ال كانت توزعها عر تلف امكتبات من جهة ،و من جهة أخرى إن هيكلة
هذ امكتبة الكو رس يث احتوت على قسم الفهرسة اموضوعية ،الذي يتم فيه إعداد امداخل اموضوعية و أرقام
التص يف جموعاها .و انعكس هذا على اتباع كل امكتبات و امختصن ي الدول ال تعتر اللغة اا ليزية اللغة
الرمية أو الثانية ا ا مكتبة الكو رس بإنشاء أقسام الفهرسة اموضوعية ال تشمل إعداد رؤوس اموضوعات و أرقام
7

التص يف .و ترسخت هذ اممارسات بالرغم التطور التك ولوجي وهذا ما أكد انكسر الذي يرى هذا أن الفصل
م يعد له مع  ،مع دخول تك ولوجيا امعلومات ي امكتبات و ظهور الفهارس اآلية على ا ط امباشر بدا من
الف هارس البطاقية يث أصبحت العوامل ال تؤثر على البحث و ااسرجاع اموضوعي ي فهارس امكتبات نفسها
ال تؤثر على قواعد و ب وك امعلومات.26
بي ما ا د هذا التمييز لدى الفرنكوفونية إذ يتأسف كل من

Gleyze

27

وNoe2

28كون عملية التكشيف

اموضوعي أدرجت ت اسم الفهرسة اموضوعية " **** catalogage- matièreإذ يقوا أها بالفعل عملية تكشيف
أها هتم باحتوى اموضوعي للوثيقة و ليس بالوصف امادي أو ا ارجي ها )امؤلف ،الع وان ،ال اشر ،الطبع) على
عكس الفهرسة الوصفية .و در اإشارة ه ا تداول مصطلح  catalogage- matièreي امكتبات الفرنكوفونية مع
بدايات إعداد الفهارس اموضوعية اهجائية التقليدية بدليل وجود امواصفة الفرنسية  NFZ 44-070لس ة  1957اي
كانت مل

اسCatalogue alphabétique de matières

وال

ألغيت س ة  .1986و استبدلت مواصفة

التكشيف اموضعي .لكن ح مع غياب الفصل بن عملية التكشيف حسب نوع الوثيقة ،د لدى الفرنكو فونين
الذين ت اولوا بالدراسة ال التكشيف ،اختافات ي تسميات العملية و تعدد ي امصطلحات ،يث استخدم
مصطلح

indexation

بامفهوم العام و استخدم ي بعض اأحيان  .indexageلذا تداول امختصون الفرنكفوي

مصطلحات أكثر ديدا و هي indexation par sujet :و indexation thématiqueلتمييزها عن التكشيف
بامفهوم الواسع

29

استخد مصط ح  indexation –matièreكبديل لمصط ح subject cataloging

و هي التكشيف

باستخدام قوائم الرؤوس اموضوعات هدف إعداد امداخل اموضوعية ي فهارس امكتبات ،بي ما عرت امواصفة
الفرنسية

NFZ44-07030

عن امفهوم مصطلح

indexation analytique par matière

لتمييز عن مصطلح

 indexation systématiqueالذي يشر إ التعبر عن موضوع الوثيقة بأرقام تص يف أي عملية التص يف .ي
حن استخدمت كل من  ،31 Neetو

Noe

 Gleyzeمصطلح

indexation alphabétique

لإشارة إ التكشيف

اموضوعي هدف إعداد الفهرس اموضوعي اهجائي.
و بوجود هذان اا اهان ،فإن الرمات و امؤلفات العربية تلف مشرقا و مغربا ،يث أن اإنتاج الفكري ي باد
امشرق العري و ح امه يون نفسهم ميلون إ امفاهيم اأ لو سكسونية ،ي حن يستخدم مصطلح التكشيف
بامفهوم الفرنكفوي ي امغرب العري .و م تظهر حدة التباين و عدم التوحيد ي امصطلحات إا بعد تعريب امقررات
الدراسية ،على سبيل امثال ي أق سام علم امكتبات و التوثيق با زائر ،أين أثر هذا ااختاف على امختصن و
الباحثن و سبب بعض التشويش و اارتباك حول أي مصطلحات ب اعتمادها.
8

 .3لغات التكشيف  ،اللغات الوثائقية ،اللغات التوثيقية
تستلزم عملية التكشيف استخدام أدوات مق ة هي لغات التكشيف أو اللغات الوثائقية  ،فهذا امصطلح كذلك أثار
بعض اللبس و ااختاف لدى امدرسة اأ لو سكسونية و امدرسة الفرنكوفونية .إذا كان اا ا اا لو سكسوي
ميل و استخدام امصطلح الشائع لغات التكشيف

indexing languanges

ب وعيها

امقيدةcontrolled

امقيدة  ،uncontrolledفإن أدبيات اموضوع بالفرنسية تستخدم لفظ "اللغات الوثائقية

و غر

Langages

documentairesال ي يتكون من كلمة  Langageو ه ا إشارة إ اللغة ك ظام من اإشارات و الرموز يستخدمه
البشر للتواصل فيم بي هم .أما لفظ  documentairesاشتق من كلمة  ،documentو  .Documentationو دخل
هذا امصطلح إ اللغة الفرنسية ي فرة السبعي ات 32و بالضبط س ة  1976أين عرف كاآي :لغة اصط اعية
مستخدمة من طرف أنظمة امعلومات الوثائقية هدف تكشيف ،خزن و البحث و ااسرجاع.كما عرف امصطلح
انتشارا ي اإنتاج الفكري باللغة الفرنسية بعد تداوله من طرف

Chaumier

ي

كتابه Les techniques

 documentairesو يعود سبب اختيار هذا مصطلح اللغات الوثائقية بدا من لغات التكشيف إ الرغبة من طرف
امختصن الفرنسين إ

مع مصطلح لغات التكشيف و البحث و

ااسرجاع Information Retrieval

 Languagesي كلمة شاملة  ،مع العلم أن  Calvin Moersهو من استخدم هذا امصطلح س ة  1951و سرعان
33

ما تب ا معظم امختصن اأمريكين.
نفس امفهوم و هي

لكن مع هذا استخدمت مصطلحات أخرى باللغة اا ليزية لإشارة إ

language ,documentary language ;index language,subject :

information

 languageفالكلمة الثابتة هي كلمة اللغة  ،يث يقول  Maniezأن كلمة  languageها استخدامات واسعة
باللغة اا ليزية مقارنة باللغة الفرنسية أين د مصطلحن langueو.langage

34

كما برزت إشكالية ا اهات تلفة إدراج أنواع لغات التكشيف و طريقة تقسيمها  ،و نظرا داثة هذا امصطلح
إذا م يظهر إا مع ظهور امكانز كأدوات للتكشيف و البحث و ااسرجاع س ة  .195935يقسم امختصون اأ لو
سكسون إ لغات مقيدة و لغات غر مقيدة ،إا أن اللغات امقيدة بال سبة هم تتمثل فقط ي اللغات التحليلية و
هي امكانز و قوائم امعيارية يث م تدرج أنظمة التص يف و قوائم رؤوس اموضوعات ضم ها باعتبارها أدوات
الت ظيم اموضوعي ي امكتبات التقليدية و أطلقوا عليها تسمية التصانيف الببليوغرافية .و مع ظهور لغات التكشيف
و البحث اآ  ،ظل الفصل بن ال وعن قائما يث استخدم مصطلح
36

Classification

9

Languages of indexing and

و من جهته قسم

Maniez

لغات التكشيف إ قسمن  :37اللغات الطبيعية و اللغات الوثائقية و امقصود هذ

اأخرة اللغات امقيدة أي امضبوطة langages contrôlésو قسم هذ الفئة اأخرة إ أنظمة التص يف ،قوائم
رؤوس اموضوعات و امكانز ،و نفس التقسيم تب ته 38 Hudonمع العلم أن  Maniezنفسه أ از ي فرة الثماني ات
إ التقسيم اأمريكي.أو نفس امسار اتبعه
فئتن  :لغات التكشيف

Van Slype

فقد استخدم مصطلح اللغات الوثائقية و ادرج ضم ها

ال

تستخدم ي التكشيف التحليلي و لغات التص يف

langage d’indexation

 langages classificatoiresال مثل احتوى اموضوعي بصفة شاملة .39و مع كل هذ ااختافات ،اتفق اا لو
سكسون والفرنك فون حول مصطلح

controlled vocabulary) Vocabulaires controlés

كتسمية للغات

التكشيف امقيدة .
أما بال سبة للرمة العربية  ،فإن اأمر يبدو واضحا ،بال سبة للمختصن و اأكادمين ي امشرق العري فقد اخذوا
من اللغة اا ليزية مصطلح لغات التكشيف  ،ي حن أعتمد مصطلح اللغات الوثائقية ي دول امغرب العري كرمة
لــ.Langages documentaires
 .4البيئة الرقمية و بروز مصطلحات جديدة للتنظيم الموضوعي :التكشيف ااجتماعي ،التوسيم،
الفولكوسونومي
لقد أدى اانتشار امتزايد مصادر امعلومات امتاحة على الويب كما ونوعا إ حدوث تطورات مهمة ي أساليب
ت ظيم امعلومات وطرق معا تها ،ودعمت هذ التطورات التق يات ا ديثة ال صاحبت تلف أجيال الويب،
خاصة الثورة ال أحدثها ا يل الثاي من

الويب web2.0

ي ال تسير احتوى الرقمي باعتبار أن هذ التق يات

واأساليب مس بشكل مباشر التحليل اموضوعي للمعلومات ،هذا اأخر مثل جزءا هاما من عملية ت ظيم امعلومات
و ديد ا زء امتعلق باحتوى الفكري أو اموضوعي مصادر امعلومات الرقمية .و ظهرت معه طرق جديدة لوصف
احتوى و هي مستلهمة من الطرق التقليدية ،و تتمثل ي التكشيف على الويب أو التوسيم الذي يعتر أسلوب
شعي للوصف اموضوعي مصادر اإنرنت ،إذ يسمح مهور امستفيدين من تطبيق واستخدام الكلمات امفتاحية
40

أنواع متعددة من امصادر امعتمدة على الويب أغراض الت ظيم وااسرجاع التشاركي للمعلومات.

واستمرت

مشكلة امصطلح ي البيئة الرقمية بل تفاقمت مع التطورات ا ديثة و غزارة اإنتاج الفكري حول اموضوع ،حيث
برزت الكثر من امصطلحات للدالة على مفهوم التوسيم ،فمن كلفظ  Taggingباإ ليزية و امستخدم كذلك
باللغة الفرنسية ككلمة دخيلة ،و مقابلها باللغة العربية التوسيم .و برزت ألفاظ أخرى كمرادفات لـ  Taggingوال
ترمت إ اللغة الفرنسية واللغة العربية ،م ها  social taggingو مقابله العري التوسيم ااجتماعي،
10

و indexation

collaborativeو  ،) social indexingامرمة إ التكشيف ااجتماعي  ،التكشيف  2.0أو التكشيف على الويب
 ،indexation 2.0و التص يف باستخدام أسلوب الفلوكسونومي

...indexation folksonomique

كما استخدم التيجان ككلمة معربة لـ  tagsبدا من الوامات ،و الكلمات امفتاحية و امقابل الفرنسي

mots

 clés et étiquettesو برز معه مصطلح آخر يعر عن نتاج التوسيم و هي الفلكسونومي  Folksonomyامصطلح
الذي ظهر أول مرة س ة  2004ي مقال
Folksوتع “ال اس” نظراً لكلمة
فهي

Folksonomie ou

لـAdam Maths

Taxonomy

حول التص يف التعاوي .41و تتكون الكلمة من

و تع التص يف أو علم التص يف .أما مقابلها باللغة الفرنسية

و استخدم بعض امؤلفن

potonomie

و  42peuplonomieو الكثر من امصطلحات

ال تتميز ي بعض اأحيان بالغموض .و يبن الرسم البياي التا أهم امصطلحات الفرنسية امرادفة لكمة
 folksonomie43حسب درجة شيوع استخدامها على الويب أين م احصاء  27مصطلح مثل نفس امفهوم.

رسم بياي  : 1امرادفات الفرنسية لـ ـ

Folksonomy

أما امصطلح العري  ،الفلكسونومي فهو كلمة معربة  ،و نظرا لل قل الصوي  ،ظهرت صيغة أخرى الفوكسونومي ،ي
حن حاول بعض امختصن إ اد امصطلح امقابل ها ي اللغة العربية و هو التص يف ا ر أو التص يف التعاوي .
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 .5أسباب التباين اللغوي في المصطلحات
من خال مراجعت ا لبعض امصطلحات امتعلقة مجال الت ظيم اموضوعي مصادر امعلومات و ما يرتبط به من
عمليات و أدوات يظهر جليا أن ه اك تفاوت ي استخدام امصطلحات ،واختاف ي امدلول الذي يعطى ها ،و
أنه ا يوجد اتفاق بن امؤلفن و امرمن و امه ين ي صياغتها ،فهم" ا يتكلمون لغة واحدة" ،فامصطلحات
ليست رد ألفاظ لغوية تة بل هي مفاتيح امعرفة اإنسانية إذ مثل صورا مصغرة للمفاهيم ال تعر ع ها.وقد
احظ ا عدة سلبيات كاستخدام امصطلحات با روف الاتي ية ي احتوى العري ،ال قل ا ري أو ال قحرة للبعض
للمصطلح من اللغة اأصل ،وجود امصطلح امعرب و امرجم ي آن واحد و ما يرتبط ها من لبس لغوي .و اأمر
يبدو ملفتا لل ظر أن ال امعا ة اموضوعية ي حد ذاته مرتبط بالضبط امفاهيمي للمصطلحات وتوحيد
امصطلحات.و يرجع كل من مد السويدان 44و الصوي ع 45و بلعام 46هذ الفوضى اللغوية ي مصطلحات علم
امكتبات إ اأسباب التالية :
 وجود خلط بن أفكار و ووجهات نظر امؤلفن اأجانب و بن رؤية امرجم العري يث ي بعض اأحيان
يقوم هذا ااخر بالتعبر عن رأيه ا اص
 الفردية ي التعريب يث بعض امختصن تهدون ي تعريب و ترمة بعض اأعمال اأج بية لكن ي جر
ع ها تعدد ي امصطلحات و عدم الثبات على نفس األفاظ  ،و ااختاف مع باقي أترابه من امختصن؛
 حداثة امصطلح ي اللغة امصدر وطبيعة اللغة اأج بية ي حد ذاها يث تعاي كل اللغات من
الرادف ،و تعدد امعاي ،و اختاف الكتابة؛
 ضعف اإحاطة بامصطلحات امستخدمة؛
 طبيعة اللغة العربية ال متاز بغ مفرداها و ألفاظها من ترادف ،و مشرك لفظي ،وأشكال وية و ألفاظ
دخيلة؛
 ضعف اأدوات امرجعية كالقواميس و امعاجم و قوائم امصطلحات بالرغم من وجود عدد كبر سواء ي
شكلها امطبوع أو الرقمي لكن اتسامها بالفردية أدى إ تعدد امصطلحات للمفهوم الواحد؛
 تعدد القائمن بوضع امصطلح من أفراد (مؤلفن  ،باحثن و مرمن ) ،ومؤسسات (اجامع اللغوية العربية،
م ظمات التقييس  ،ام ظمة العربية للربية و الثقافة و العلوم )...و عدم الت سيق بي ها.
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 .6توحيد المصطلحات :الحل اأنسب
إن التصدي مشكلة تعدد امصطلحات ي ال ت ظيم امعلومات و ي علم امكتبات و امعلومات بصفة عامة ي
ظل الرمة و التعريب من اللغات اآخرى ب أن يكون من القضايا ال

ب ال ظر إليها من طرف اأكادمين و

الباحثن و امؤسسات دية واهتمام ،ويكمن ا ل ي توحيد و ضبط مصطلحات علم امكتبات على امستوى احلي
أو اإقليمي خاصة العري يث يعر عن امفهوم الواحد مصطلح واحد متفق عليه من طرف ا ميع ،مع تفادي
اللبس و الغموض ،و الثبات على مصطلحات علمية واضحة و متداولة .و من امهم عدم اانسياق إ تيار لغوي
واحد فرضته التبعية الثقافية أو التقارب ا غراي على البلدان العربية مشرقا و مغربا .و مثل ا ل ي التصدي هذ
امشكلة ،إعداد أدوات لغوية مرجعية على مستوين:
 توحيد امصطلحات ي حقل الت ظيم اموضوعي و ما يرتبط به من عمليات ،بإعداد مك ز متعدد اللغات
عري-فرنسي إ ليزي يشرك ي إعداد امتخصصون من رواد هذا ا قل مع ااستعانة باللغوين
فامتخصصون لديهم اإحاطة مصطلحات هذا ا قل ،فيما يقوم اللغويون بضبط امفاهيم و الداات
اللغوية .إذ سيتيح مك ز كهذا حصر كل امصطلحات و تلف مرادفتها مع ابراز ا قل الدا و وضع
العاقات اهرمية و الرابطية بن تلف امصطلحات ومكن ااست اد إ امك ز الفرنسي متخصص ي
اللغات الوثائقية .47
 توحيد امصطلحات ي ال علم امكتبات بصفة عامة بإنشاء ب ك عري متخصص ي علم امكتبات
يكون أداة يسرشد ها امختصون و اأكادميون و ح الطلبة مع مراعاة ا وانب التالية48:أن تكون
هيئة مسئولة عن إنشاء الب ك ومتابعة ا وانب اللغوية واللوجيستيكية ،وامالية و أن تكون هذ اهيئة
مكونة من مع أو ا اد من أقسام امكتبات وامعلومات با امعات العربية وذلك بالت سيق مع ا هات
ذات الصلة مثل معات اللغة العربية واا اد العري للمعلومات وامكتبات و مكتب ت سيق التعريب
التابع للم ظمة العربية للربية والثقافة والعلوم والذي لديه الكثر من اأنشطة ي ال امصطلح العري

49

 أن يكون ب ك امصطلحات ثاثي اللغة (عري  -إ ليزي -فرنسي) من أجل إفادة كل امهتمن
مشرقا و مغربيا.
 أن توي على شرح امفاهيم باللغة العربية و ديد امصطلح امستخدم وضبطه و ديد امصطلحات
العربية امقابلة للمصطلحات الواردة باللغة اإ ليزية و الفرنسية.
 أن يعتمد على امعجمة ا اسوبية وه دسة اللغة أي استغال إمكانيات ا اسب اآ ي ضبط
امصطلحات وتق ي ها.
13

 أن يتاح على شبكة اانرنت بدون أي قيود للدخول وااستخدام بغرض البحث عن امصطلحات.
 أن ضع مصطلحاته للتحديث امستمر بإضافة للمصطلحات ا ديدة بصفة دورية.
خاتمة
لقد سعي ا خال ث ا هذا إ إلقاء الضوء على إشكالية تعدد امصطلحات و تباي ها ي حقل مهم من حقول علم
امكتبات و امعلومات ،أا و هو الت ظيم اموضوعي أو امعا ة اموضوعية و ما يرتبط ها من مفاهيم كوها تعتمد على
أدوات يعتر الضبط امفاهيمي ركيزها .و تبن أن اإشكالية متعلقة مصطلحات علم امكتبات و امعلومات بصفة
عامة و ما يشوها من "فوضى لغوية" ،ليست حكرا على حقل واحد من حقوله.
و است تج ا أن امشكلة أعمق من ذلك إذ ترتبط بإشكالية اللغة العربية و مصطلحاها خاصة ي ظل الرمة من
اللغات اأخرى وما يتطلبه من جهود و آليات إنعاشها.و اأمر يتطلب وضع اسراتيجية واضحة على امستوى
احلي أو اإقليمي لتكييف اللغة العربية مع اللغات اأخرى مسايرة التطور العلمي و التك ولوجي .و ا رص على
عدم الدخول ي العزلة اللغوية ،و إعطاء أمية للعمل امصطلحي و ضبط امعيارية من طرف اجامع اللغوية و
امؤسسات امتخصصة و جعله هدفا نصب أعي ها.إن امصطلح مفتاح العلم و امعارف ،و ا مكن استقرار العلم
بدون القدرة على استيعابه ،توليد وضبط مفاهيمه.
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