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 املستخلص 

تضح من خالهلا السامت الكمية والنوعية  تف الصفحات التالية جمموعة من اجلداول والرسوم البيانية التي  

  ، وحتليل هلذه اجلداول والرسوم البيانية ، واملؤرشات الزمنية ملا تم رصده من إنتاج فكري لعمل املراجعة العلمية

ثم يليه عرض ملتن املراجعة العلمية وتفاصيل عن كل مصدر وأخريا تعليق عىل هذه املصادر وعالقتها بالدراسة  

وقد تم حتديد عام    ، م٢٠١٥م وحتى عام  ١٩٧٠احلالية، وقد امتدت احلدود الزمنية للمراجعة العلمية من عام  

جد أن أول نشاط عريب ف موضوع املكانز كان  نه بعد البحث املبدئي ف اإلنتاج الفكري وإم كبداية حيث  ١٩٧٠

 ات، وتغطي هذه املراجعة العلمية اإلنتاج الفكري املنشور باللغتني العربية واإلنجليزية. يف السبعين

 بناء املكانز.  ؛املكانز العربية  ؛ دار اإلفتاء املرصية ؛املكانز الدينية  ؛املكانزالكلامت املفتاحية: 

 التمهيد 

ا، إذ كانت املحاولة األوىل خالل عقد السبعينيات ترمجة الطبعة األوىل  النشاط العريب لبناء املكانز حديثً يعّد  

توالها مركز التنمية الصناعية للدول العربية غري أن تلك املحاولة كانت فاشلة قد  Macrothesaurusمن مكنز  

 

الدكتورا(   1) بناء مكنز عريب للفتاوى الصادرة عن دار اإلفتاء املرصية : دراسة  "  : لرسالة بعنوان  هبحث مقدم ضمن متطلبات 

أستاذ    -، أ.د زين الدين حممد عبد اهلادي  -أستاذ املكتبات واملعلومات  -إرشاف: أ.د حممد فتحي عبد اهلادي    "حتليلية جتريبية

 م2020، كلية اآلداب، جامعة حلوان، -واملعلومات علم  املكتبات

 علمية مراجعات
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ف سبيل توفري    اعقد الثامنينيات فقد شهد نشاطا حادًّ ا لعدم استيعاب مفهوم املكنز آنذاك وضعف الرتمجة، أما  نظرً 

مكانز مبنية ف معظمها عىل مكانز أجنبية قائمة، وهلذا تأثرت جودهتا وتركيبها بجودة وتركيب املكانز األم، رغم  

 . (١٩٩٣أن تعديالت كثرية قد أدخلت عىل بعضها )إتيم،  

مراجعة علمية ملوضوع املكانز والفتاوى اخلاصة   وهبذا التمهيد البسيط نستطيع أن نتناول ف هذا الفصل

 بدار اإلفتاء املرصية حمل الدراسة. 

 أوالً: مراجعة علمية لإلنتاج الفكري 
( فقد رشح  ١٩٩٩د بمقالة املراجعات العلمية ودورها ف حتول املعلومات إىل معرفة )قاسم،  ا سرتشتم اال

 الكاتب كيفية إعداد املراجعة العلمية بدقة. 

 خطوات إعداد المراجعة العلمية  .1

 اختيار موضوع املراجعة العلمية:   

الدراسة   اختيار موضوع  تم  املكانز    : هوولقد  قسم عن  إىل شقني  وانقسمت  العلمية  املراجعة  موضوع 

 . والقسم اآلخر عن فتاوى دار اإلفتاء املرصية

 جمال املراجعة العلمية وحدودها: 

 * احلدود اللغوية:  

 جعة العلمية اإلنتاج الفكري املنشور باللغتني العربية واإلنجليزية. تغطي هذه املرا

 * احلدود الشكلية:  

كانت  أيتم تناول جمموعة من أشكال مصادر املعلومات والوثائق األولية وهي: )الدراسات العلمية سواء  

 . بحوث وأعامل املؤمترات( -مقاالت علمية ف دوريات متخصصة   -ماجستري أو دكتوراه  

 احلدود الزمنية:  * 

نه  إم كبداية حيث  ١٩٧٠وقد تم حتديد عام    ،م ٢٠١٥م وحتى عام  ١٩٧٠امتدت احلدود الزمنية من عام  

 ات.  يبعد البحث املبدئي ف اإلنتاج الفكري وجد أن أول نشاط عريب ف موضوع املكانز كان ف السبعين
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 ( يوضح خطوات المراجعة العلمية1شكل رقم )

 ة لبحث اإلنتاج الفكرل:  الكلامت الدال 

من خالل البحث العام وكذلك من خالل عينة من اإلنتاج الفكري التي تم البحث عنها بشكل استطالعي  

تم حتديد جمموعة من املصطلحات التي يمكن البحث هبا ف اإلنتاج الفكري وهي كام    ،حول موضوع الدراسة 

 ف اجلدول التايل: 

املراجعة العلمية

التعليق على الدراسات 

ة السابقة وعالقتها بالدراس

الحالية

أوجه االختالف مع االنتاج 

الفكري املنشور 

ن أوجه االتفاق واالستفادة م

اإلنتاج الفكري املنشور 

مناقشة وتفسير نتائج 

املراجعة العلمية

هيكل املراجعة العلمية

السمات النوعية لإلنتاج 

الفكري 

السمات الكمية لإلنتاج 

الفكري 

مراجعة علمية لإلنتاج 

الفكري 

االطالع على أصول اإلنتاج

الفكري 

فكري اختيار وتنقية اإلنتاج ال

ري مصادر بحث اإلنتاج الفك

مجال املراجعة العلمية 

وحدودها

خطوات إعداد املراجعة 

العلمية
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 ( يوضح مصطلحات البحث عن المصادر في موضوع المكانز 1جدول رقم ) 

 مصطلحات البحث عن املصادر يف موضوع املكانز 

 Thesaurus املكانز 

 Arabic thesaurus املكانز العربية

 Religious thesauruses املكانز الدينية

 English thesauruses املكانز اإلنجليزية

 Thesauruses mechanism املكانز اآللية

 Specialized thesauruses املكانز املتخصصة 

 Thesauruses monolingual املكانز أحادية اللغة

 Multilingual thesaurus املكانز متعددة اللغات 

 Automated programs to create a thesaurus الربامج اآللية إلنشاء املكانز 

 General thesauruses املكانز العامة 

 Thesaurus facial املكنز الوجهي 

 Alphabetical thesaurus املكنز اهلجائي

 Preparation thesauruses إعداد املكانز 

 Evaluating thesauruses املكانزتقييم 

 classified thesaurus املكنز املصنف 

 free language thesaurus مكنز اللغة احلرة 

 micro thesaurus املكنز املصغر 

 مصادر بحث اإلنتاج الفكرل: 

 الرجوع إىل الكثري من املصادر وذلك بالبحث من خالل:  تم 

 .scholar Googleحمرك البحث  .1

 دليل اإلنتاج الفكري للدكتور فتحي عبد اهلادي.  .2

 قاعدة بيانات املنظومة.  .3
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 املكتبة املركزية جلامعة القاهرة.  .4

 .Emeraldقاعدة بيانات  .5

 قاعدة بيانات املنهل.  .6

 مكتبات اجلامعات املرصية. نظام املستقبل ف شبكة احتاد   .7

 مكتبة جامعة اإلسكندرية.  .8

 مكتبة جامعة أم القرى.  .9

 مكتبة جامعة امللك عبد العزيز. .10

 مكتبة املصطفى.  .11

 مكتبة النيل والفرات.  .12

 مكتبة امللك فهد الوطنية.  .13

 اختيار وتنقية اإلنتاج الفكرل واالطالع عا األصول 

خدام مصطلحات البحث التي تم حتديدها مسبًقا هبدف  ف هذه اخلطوة تم البحث ف قواعد البيانات باست

وتم مجع كل البيانات الببليوجرافية املتاحة باللغتني    ،حرص اإلنتاج الفكري الذي تناول جمال املكانز بشكل عام 

تم فحص اإلنتاج الفكري  وثم احلصول عىل املادة اخلاصة بكل مصدر حسب االستطاعة،    ، العربية واإلنجليزية

  ، حلصول عليه هبدف استبعاد ما ليس له عالقة بمجال الدراسة ورسم صورة عامة عن موضوع املكانزالذي تم ا

كام سريد هذا   -وما تم الرتكيز عليه ف الفروع املوضوعية ملجال املكانز وكذلك تصنيف هذه املصادر موضوعيا  

املصادر وحتليلها وبيان ما هو متوافق   لالستفادة منها وحذف املصادر املكررة، ثم قراءة -تالٍ  تفصيليا ف جدولٍ 

 يا وما يمكن االستفادة منه. ئوما هو مرتبط بالدراسة جز ،مع الدراسة وما هو خمتلف عنها 

 التوعيع النوعي لإلنتاج الفكرل 

التي تم رصدها    ، بعد رصد اإلنتاج الفكري وتصنيفه نوعيا  اتضح أن العدد اإلمجايل ملصادر املعلومات 

واحتلت املقاالت الصدارة ف هذه املصادر حيث بلغ عدد املقاالت    ا،متنوع  امصدر  145ة هي  للمراجعة العلمي

%،  16باللغة اإلنجليزية بنسبة    23% من إمجايل املصادر املرصودة و 32باللغة العربية بنسبة    46مقااًل منها    69

دراسة باللغة    18و  ،%13دراسة باللغة اإلنجليزية بنسبة    19  ،رصدها عن املكانزتم  الدراسات التي    بلغتكام  

والتي سريد هلا تفصيل أكثر ف جدول الحق، كام   هموزعة بني دراسات املاجستري والدكتورا  %  12بنسبة  العربية 
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%، وكان  5كتب بنسبة  7%، أما الكتب فقد بلغ عددها  5أوراق بحثية بنسبة   7أعامل البحوث واملؤمترات   بلغت

دراسات باللغة العربية    6دد الدراسات باللغة العربية التي تناولت احلديث عن دار اإلفتاء املرصية وفتاواها   ع

 %. 13مكانز متعددة اللغات بنسبة إمجالية    8ثنائية اللغة و 3مكانز أحادية اللغة و  8%، وأخرًيا عدد 6بنسبة  

مصادر ف    6كتبات واملعلومات واملال  ف جم  امصدر  139بلغ  فأما عن توزيع املصادر حسب التخصص  

وقد تم الرتكيز عىل جمال املكتبات واملعلومات وذلك ألنه ختصص الدراسة    ، جمال الفتوى ودار اإلفتاء املرصية 

التي تم مجعها ف جمال الفتوى ودار اإلفتاء   هنا  إ فقط ألهنا الوحيدة املتعلقة بمجال الدراسة حيث    6واملصادر 

داري وسريورة العمل ف دار اإلفتاء املرصية والتي هلا عالقة بمجال الدراسة سواء بشكل  تناولت اجلانب اإل

 مبارش أو غري مبارش. 

ل عليها بكافة أشكاهلا فكانت اللغة العربية هي األكثر رصًدا   و صتم احل ولقد تنوعت لغات املصادر التي  

مصدًرا بينام بلغ عدد املصادر    88ادر باللغة العربية  وقد بلغ عدد املص  ،هنا لغة الدراسة احلالية وجمال اهتاممها أل

وكذلك كان هناك مصادر متعددة اللغة وكانت كلها عبارة عن مكانز متعددة    ا، مصدر  46باللغة اإلنجليزية  

العربية    11اللغات وبلغ عددها   اللغات  ،  %  32% واإلنجليزية  61مكنًزا و نسبة املصادر  املكانز متعددة  بينام 

 % من إمجايل عدد املصادر. 7ها  بلغت نسبت

رصد  الاملكانز ف الوطن العريب ليس فيها إنتاج فكري وفري واملؤلفون فيها عددهم ليس بالكبري ومن خالل  

األستاذ الدكتور حممد فتحي عبد اهلادي حيث بلغ إنتاجه ف    : وجد أن أكثر املؤلفني إنتاجا ف جمال املكانز هو   هلا 

املكانز   التي  و  ا مصدر  16جمال  املصادر  وعدد  اإلعداد  أو  بالتأليف  قاموا  من  أسامء  التايل  اجلدول  من  يتضح 

 نتجوها. أ

 هيكل املراجعة العلمية 
حماور رئيسية )مقاالت    ةفيام ييل عرض للمصادر التي تم مجعها ف املراجعة العلمية وهي مرتبة حتت ثالث 

  متفرع  موضوع   كل  حتت   زمنيا   الرتتيب   تم   وقد (  كانزامل  –  املرصية   اإلفتاء  ودار  الفتاوى  –ودراسات عن املكانز  

 . الثالثة املحاور من  حمور كل  من

 المحور األول: مقاالت ودراسات عن المكانز 

 ماهية املكانز 

الباحثة الدراسة١٩٩٢)جميد،    هدفت  هذه  ف  مال  "  إىل:  (  علم  ءمدى  ملصطلحات  اجلامعة  مكنز  مة 

التحليل    : هوواملكتبات واملعلومات    املهمة ف عملية  املكانز وأمهيتها كوهنا أحد األدوات  التعرف عىل ماهية 
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املعلومات للمكتبات   للبحث عن املوضوعات ف قواعد  الواصفات  املعلومات باستخدام  املوضوعي ألوعية 

املعلومات  عىل ،    ومراكز  التعرف  مال  كذلك  ومدى  وأقسامه  اجلامعة  املكتبات  ء مكنز  علم  ملصطلحات  مته 

 .مته وتغطيته هلا ء واملعلومات ومدى مال

 املكانز بشكل عام 

اهلادي،   )عبد  مقال  املعلومات    - ( 1978تناول  واسرتجاع  للتكشيف  كأدوات  املكانز    -املكانز  نشأة 

ثم حتدث عن استخدام    ، 1852نجليزي والذي ابتكره بيرت مارك روجيه سنة  إوحتدث عن أشهر مكنز لغوي  

كلمة املكنز ف جمال اسرتجاع املعلومات سواء ف اللغة اإلنجليزية أو اللغة العربية وف العامل العريب، كام حتدث  

اهلادي،   املكانز    ( ١٩٧٨الكاتب)عبد  عن  مقال  إليها  ف  واحلاجة  املعلومات  واسرتجاع  للتكشيف  كأدوات 

تفجر املعلومات وأثره عىل التكشيف     :األول منها   : وأرجع احلاجة إىل وجود املكانز إىل ثالثة أسباب رئيسية

املعلومات، و فيها   :ثاين الواسرتجاع  املكنز  املعلومات وموقع  نظم اسرتجاع  اإلدخال واإلخراج ف    ،عمليات 

التنسيق السابق والتنسيق الالحق وظهور املكانز، ونبه الكاتب إىل أنه كلام ارتفعت درجة امليكنة ف نظام    :وثالثها 

كلام اشتدت احلاجة إىل وجود مكنز جيد ومن املهم النظر إىل املكنز والوظائف   ،االختزان واسرتجاع املعلومات

يستخدم الذي  االسرتجاع  نظام  سياق  ف  يؤدهيا  اهلادي،    التي  )عبد  كتاب  اشتمل  كام  املكانز    - (1989فيه، 

املكانز كأدوات    "(2010)عبد اهلادي،    هف طبعته األوىل وكذلك كتاب  "كأدوات للتكشيف واسرتجاع املعلومات

واسرتجاعها   املعلومات  عرضٍ   -لتحليل  أو    وواٍف   شاملٍ   عىل  بنائها  حيث  من  سواء  املكانز  ما خيص  لكل 

ألغراض   واسرتجاعها،  استخدامها  املعلومات  مع    وحتليل  باالشرتاك  واالستخالص(  )التكشيف  كتابة 

زايد،   اهلادي،  )عبد  زايد  يرسية  أدوات    (2016الدكتورة  عن  يتحدث  والذي  الرابع  الفصل  ف  اشتمل  قد 

بنا  وطرق  ووظائفه  وخصائصه  املكنز  تعريف  إىل  الكاتب  فيه  تعرض  وعرض  ئالتكشيف  تنظيم  وكيفية  ه 

ف جزء من مقاله    ( 2015ف املكانز والتوجهات احلديثة للمكانز، وكذلك حتدث )عبد اهلادي،    املصطلحات

العربية   "  :بعنوان الويب  بيئة  ف  املعلومات    مفردات   كلغة  املكانز  عن   "مستقبلية  ورؤى   اداتھاجت :تنظم 

  إصدار  تزايد   ثم   ومن  مية الرق  البيئة   طبيعة   مع   للتالؤم  مستمرة   بصفة   املكانز  تطور  عن  وحتدث   ومبنية   مضبوطة 

ة املساعدة ف إعداد املكانز وحتديثها كام أشار إىل إطالق اإلصدار  اآللي  الربامج  وتعدد  إلكرتوين   شكل   ف  املكانز

للتحليل   أساسية  ركيزة  يعد  كام   املعرفة  ميادين  ملعظم  شامل  اللغة  ثالثي  مكنز  وهو  املوسع  للمكنز  الثاين 

 املعلومات املختلفة. املوضوعي ملصادر 

نحو منهج لتنظيم املصطلح الرشعي: مدخل    ":( إىل عرض كتاب بعنوان 2015هدف الكاتب )فهمي،  و

. وذكرت الدراسة أن  "للدكتور هاين حميي الدين عطية )عرض وقراءة(   "( 1997)عطية،    "معرف ومعلومايت  
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الباب الثاين: ضبط وتقنني املصطلحات ف    : الباب األول: املصطلح واملكنز، يأبواب وه  ة الكتاب تكون من ست

املكنز، الباب الثالث: العالقات بني املصطلحات ف املكنز، الباب الرابع: تنظيم وعرض املصطلحات ف املكنز،  

املكنز بناء وتطوير  اخلامس:  واختتمت    ، الباب  اإلسالمية،  املكانز  إعداد  املعارصة ف  اجلهود  السادس:  الباب 

بمراجعة مالحق هذا الكتاب فيام يتعلق بالنامذج املقدمة للمصادر تكشف عن أمور منها:    ه نالدراسة موضحة أ

النقص والقصور ف القوائم، وهو مالحظ مثاًل ف قائمة الفقه ومعاجم األصول، ومعاجم التصوف، واخللط  

 بإيراد معاجم ف غري قوائمها املنضبطة، واالضطراب ف التصنيف املعرف للقوائم.  

لتبحث عن مصطلح    "املكانز ف اللغة العربية بني القديم واحلديث"  ( 2017د جاء مقال )ابن شعشوع،  وق

وكذلك ف املكانز العربية احلديثة سواء أكان مفهوًما    ،مكنز من حيث نشأته وتواجده ف الرتاث املعجمي القديم

 لغوًيا أم مصطلًحا متداواًل أم عماًل مؤلًفا. 

 وظائف املكانز 

ا  الدراسة  ٢٠٠١لباحث)حسن،  قام  هذه  ف  بعنوانو (  وتكشيف    "  :هي  املرتادفات  مكانز  بني  املكانز 

بالتفريق بني مكانز املرتادفات واملكانز موضحة حدود املكانز كمكانز للمرتادفات من    "واسرتجاع املعلومات

هذه الدراسة    حيث معاجلة املصطلحات لتكشيف واسرتجاع املعلومات وضبط وتنظيم املصطلحات، وهتدف 

إىل توضيح ما بني النوعني من فروق أساسية ف املفاهيم والوظائف ملقية الضوء عىل احلدود التي تقف عندها  

أن هناك اختالفا أساسيا ف مفهوم  باملكانز كمكانز مرتادفات ف تناول الكلامت وقد خلصت الدراسة ف نتائجها  

 وكأدوات تكشيف واسرتجاع للمعلومات.  ووظيفة كل من املكانز كمكانز مرتادفات لغوية 

 مصطلحات املكانز 

( بتعريف  1981)عبد اهلادي،  "تنظيم وعرض املصطلحات ف املكانز " بعنوان: بدأ مقال د. عبد اهلادي

و املكنز  عىل  ألكلمة  يشتمل  أن  البد  املكنز  أن  إىل  وأشار  بينهام  الوصل  مهزة  هو  والباحث  املكشف  أداة  نه 

ة والصاحلة لالستخدام حتى يؤدي وظيفته وأن تنظم املصطلحات وتعرض بطريقة نافعة لكل  املصطلحات املقنن

من املكشف والباحث، ثم تطرق بعد ذلك إىل األقسام املكونة للمكنز فبدأ باملقدمة ثم القسم الرئييس للمكنز  

للمصطلحات أو هجائي  وعرض  منهجي  عرض  عىل  يشتمل  أن  جيب  األ   ،نه  عن  للحديث  انتقل  قسام  ثم 

الكشافات اهلجائية واإلدراجات املنهجية واختتم مقاله بعرض لنامذج بعض    :اإلضافية أو املكملة ف املكنز ومنها 

مكنز اليونسكو ومكنز مركز معلومات املصادر الرتبوية، كام للدكتور عبد اهلادي مكنز ملصطلحات    :املكانز مثل

كذلك له العديد من املقاالت التي تتحدث عن املكانز منها:  (، و1980علوم املكتبات واملعلومات )عبد اهلادي،  
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اهلادي،  املكانز)عبد  و(،  1979تقنني وضبط املصطلحات ف املكانز)عبد  الواصفات ف  املتبادلة بني  العالقات 

 (. 1980اهلادي،  

أن مفردات    ( ١٩٩٤الباحث )سامحة،    يهقال الذي أوضح فامل هو عنوان    "اختيار املصطلحات للمكنز"

االستجابة  ك عىل  قدرهتا  ومدى  للتطورات  استيعاهبا  ومدى  اللفظية  وثروهتا  انتشارها  حسب  تكون  لغة  ل 

هنام نوعان: الواصفات وهي  إ   : وقد حتدث الكاتب عن مصطلحات املكنز وقال  ،حلاجات ذوهيا وتداول ألفاظها 

ما  معلومات  نظام  ف  تستخدم  لكي  توصف  للمكنز  أشباه    ،مصطلحات  أو  مرادفات  بني  من  اختيارها  ويتم 

فهو الالواصفات وهي مصطلحات للمكنز هلا نفس املعنى ضمن امليدان املوضوعي   ؛مرادفات، أما النوع الثاين

وال يكون استخدامه مقبوال ف نظام املعلومات صاحب املكنز وتكون الالواصفة ف مدخل املكنز مصحوبة مع  

استخد الواصف اإحالة  إىل  املكانز  م  املصطلح ف  اختيار  أسس  إىل  تطرق  بعد ذلك  ثم  استخدامها،  التي جيب  ة 

 العربية وأعطى أمثلة لكل قاعدة.

االجتاهات احلديثة ف بناء العالقات بني املصطلحات:    "  :بإجراء  دراسة بعنوان   ( 2010قام )صربي،  و

هتدف هذه الدراسة التطبيقية إىل إلقاء الضوء   و"لكرتوين  دراسة تطبيقية عىل بعض املكانز الدولية ف شكلها اإل

عىل اجلوانب الفنية املتعلقة بأشكال العالقات اهلرمية املستخدمة ف الربط بني واصفات بعض املكانز الدولية ف  

،  Unibis، ومكنز  Agrofoc، ومكنز أجروفوك  MESHلكرتوين )مكنز رؤوس املوضوعات الطبية  شكلها اإل

اليونسكو   ومكنز  Unescoومكنز   ،High-level  املختلفة جوانبها  وتطوير ف  حتديث  لعملية  تعرضت  التي   )

 )الشكل والبناء(.  

مقال و العربية  "  :تناول  اللغة  ف  املصطلحات  ضبط  ومنهجية  العناسوة،    "املكانز  (  2016)الدبعي، 

ف املكنز  وظائف  وعرض  ذكر  مع  للمكانز   واحلديثة  منها  القديمة  والتعريفات  البيانات    املفاهيم  إدخال 

واسرتجاعها  ومعاجلتها  كالواصفات    ،واملعلومات  املكانز  لبناء  اللغوية  والقواعد  األسس  أهم  وبيان 

واملصطلحات املتكافئة السابقة والالحقة، باإلضافة إىل لغات املكانز وجماالهتا املتعددة مع تفصيالت عن ضبط  

املكانز، وعززت موضو بناء هيكلية  الكشافات املكملة للشكل  املصطلحات وطريقة  بناء  اهليكلية بذكر  ع بناء 

النهائي والناجح ألي مكنز، وكذلك قدم عرضا ألهم التجارب العربية ف بناء املكانز والتي قامت هبا العديد  

 من اهليئات واملنظامت العربية. 
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 أمهية املكانز 

واالسرتجاع مع إشارة خاصة إىل   املكانز ودورها ف التكشيف" :للدكتور فتحي عبد اهلادي مقال بعنوان

استخدام    :( وبعنوان1987)عبد اهلادي،    "قائمة رؤوس املوضوعات الطبية ف نظم وخدمات املعلومات الطبية

اإل املتحدة عىل  اململكة  فيها ف  املتحكم  الوسائلاملفردات واملكانز  )   ، نرتنت وإجياد  الكاتب    Fentonحتدث 

هتامم باستخدام املفردات املتحكم فيها وكلامت املوضوع الرئيسية لفهرسة  ( عن أنه قد سبق له تويل اال 2010،

 نتائج املحفوظات ف اململكة املتحدة.  

)أبو    "سرتاتيجي ملرشوع املكنز املوسع آمال وآفاق مستقبليةالتخطيط اإل"  : أما الورقة البحثية التي بعنوان

اإل  ( 2010عيد،   التخطيط  نموذج  استخدام  عىل  الضوء  أجل  تسلط  من  املوسع  املكنز  ملرشوع  سرتاتيجي 

وللوصول إىل خطة عمل وأهداف وغايات إسرتاتيجية    ، التخطيط املستقبيل للمرشوع والنهوض به من جديد

 :SWOT Analysis فقد تم االعتامد عىل ما ييل: أوال: أسلوب أو أداة التحليل الرباعي  ، للتطوير والتحديث

القوة   نقاط  معرفة  إىل  ذلك  من  هيدف  الفرص  ومعرفة  لتعزيزها،  املوسع  املكنز  مرشوع  اقتناصها،  أف  جل 

جل معاجلتها، وجتنب التهديدات التي يمكن أن يتعرض هلا املرشوع. ثانيا:  أ الوقوف عىل نقاط الضعف من  و

السلبيات  ي املستخدمني احلاليني واملتوقعني: من خالل دراسة مسحية للمستخدمني والوقوف عىل رأاستطالع 

 جيابيات من أجل تعزيزها.  من أجل تفادهيا، ومعرفة اإل

الدراسة  املوضوعية  "  :وتستعرض  الفهرسة  ألغراض  الفنية  األقسام  ف  املستخدمة  العمل  أدوات 

األردنية اجلامعية  املكتبات  ف  خصائصها  2011)يونس،    "والتكشيف  حيث  من  العمل،  ركائز  أو  أدوات   )

ألغ املستخدمة  ف  وميزاهتا،  والتكشيف  والتصنيف  الفهرسة  األردن  19راض  ف  جامعية  مجعت    ،وقد مكتبة 

وقد بينت النتائج أن من بني    ، البيانات من خالل االستبانة والبحث ف األدب املكتوب واملقابالت الشخصية

%(، تستخدم قوائم رؤوس موضوعات ومكانز عربية وأجنبية  73.7)   14%( مكتبة مستجيبة، هناك  94.7)  18

وخلصت الدراسة بتوصيات وحلول لتجاوز املشكالت، منها: التحديث الدوري ألدوات    ،ف عملياهتا الفنية

 .العمل واملكانز وتشكيل فريق عمل خاص لذلك

قدم بعنوانMehrad, Ahmadinasab  ،2012)  وقد  والتي  الدراسة    The Study of  "  : (هذه 

Thesaural Relationships from a Semantic Point of View"    وهي دراسة العالقات املكنزية من منظور

حيث يعترب املكنز أحد األدوات الثمينة ف جمال تكنولوجيا املعلومات والتي يمكن ملتخصيص املعلومات   ، داليل

 االستفادة املُثىل من ختزين واسرتجاع الوثائق ف قواعد البيانات العلمية وعىل شبكة اإلنرتنت.  
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املكانز العربية عىل شبكة اإلنرتنت:    "  :ف هذا املقال بعنوان  ( ٢٠١٤بسنت )أمحد،  وقد حتدثت الباحثة  

إنه من أبرز القضايا    :عن قضية جتهيز ومعاجلة املحتوى الرقمي عىل اإلنرتنت وقالت  "الواقع ومتطلبات التطوير  

ية دقة اسرتجاع املحتوى  التي تؤرق جمتمعات املعلومات العربية ف الوقت الراهن، وينطوي هذا األمر عىل قض

وذلك من واقع  ،ن مل يتم اسرتجاعه واستثامره من قبل املستفيدينإالرقمي فال توجد جدوى من وجود املحتوى 

وتنتهج الدراسة  ،  عداد مكنز متخصص عن اإلنتاج الفكري ف األندلس )عرص الدولة األموية(إجتربة الباحثة ف  

املكانز العربية عىل اإلنرتنت، إىل جانب دراسة املشكالت التي تواجه بناء  املنهج الوصفي التحلييل، ملعرفة واقع  

املكانز العربية عىل اإلنرتنت، عن طريق دراسة أدبيات املوضوع من بحوث ودراسات، من خالل البحث ف  

 قواعد البيانات، ومواقع اإلنرتنت ذات العالقة بموضوع الدراسة. 

مق  ( ٢٠١٥الكاتب )عمر،    حتدثوقد   : ف  بعنوان  للمعلومات    "  اله  املكانز كأدوات ضبط واسرتجاع 

للرتبية والثقافة والعلوم   العربية  املنظمة  بيانات  الرتبوية وقاعدة  العربية  املعلومات  بيانات شبكة  )مكنز قاعدة 

قد ثبت من خالل دراسته ومن دراسات سابقة أن املكنز دائام ما يكون حلقة الوصل بني  و  "اآلليني نموذجا( 

املستفيدين من  ا الفكري ولغة  لغة اإلنتاج  بينهام وباستخدامه يمكن ترمجة  لغة مشرتكة  ملكشف والباحث فهو 

 املعلومات للغة ذات شكل حمدد لتحقيق أقىص درجات الكفاءة ف ضبط املصطلحات واختزاهنا واسرتجاعها.

املنهج    : عىل منهجني  معتمدة   "املكانز اللغوية عرض و دراسة":( 2016وقد جاءت دراسة )بن لكحل،  

  : والنهج الثاين  ،التارخيي ف تتبع ماهية املكانز واملراحل التي مرت هبا املكانز العربية ونشأهتا وأمهيتها ومكوناهتا 

املنهج الوصفي التحلييل متمثاًل ف كيفية إعداد املكنز ودراسة تطبيقية للمكنز وجاءت الدراسة ف مقدمة ومدخل  

 فصول.  ة وثالث

 ملكانز إنشاء ا 

مقالة   )قاسم،    “العاملي  الببليوجراف   الضبط   قضايا   وبعض   الفكري   اإلنتاج  لغات   تعدد   حول “ تناولت 

بعض قضايا الضبط الببليوجراف العاملي وتعدد لغات اإلنتاج الفكري وحتدث املقال عن ندوة عقدت    ( ١٩٧٨

النظم  بمعهد دنتشريش الصناعي بمساعدة قسم البحوث باملكتبة   الباحث فيه عددا من  الربيطانية وقد تناول 

ولغات التكشيف واختتم الكاتب البحث باحلديث عن نظم االسرتجاع املعتمدة عىل اللغة الطبيعية ونظم بحث  

 النصوص املطلقة. 

املقال  (١٩٨٥يتناول )سامل،   العربية  "  : ف هذا  العام   ، املكانز  املكنز  فنية ولغوية )ختطيط إلنشاء    مسائل 

املكنز    "العريب للمصطلحات االقتصادية واالجتامعية والسياسية( التخطيط إلنشاء  الفنية واللغوية ف  املسائل 
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، ثم تعرض الكاتب إىل مراحل إنشاء املكنز العريب  ة العام العريب للمصطلحات االقتصادية واالجتامعية والسياسي

املوضوعي للمصطلحات  املساعدة وهو جتميع  القوائم  التحليلية، وأخريا  وإنشاء  يغطي عالقاهتا  فقط بشكل  ة 

 كيف يتم التكشيف باملكنز العريب. 

تطورات    "Thesauri used in online databases  "  :ف هذه الدراسة   (١٩٨٨،  Chanتناول الكاتب )

املوضو هذا  تغطية  ف  التنوع  بسبب  هبم،  اخلاص  املكنز  ف  املقيدة  املصطلحات  البيانات  قواعد  من  ع  العديد 

والغرض من هذا الدليل تقديم املساعدة ف حتديد هوية مصطلحات التكشيف التي يتم استخدامها عىل مستوى  

نرتنت، وهذا الدليل يمكن أن يكون مفيدا لعدد من جمموعات خمتلفة  كبري أو أوسع ف قواعد البيانات عىل اإل

 من املستخدمني. 

البحثية( ف ه Chen, Cheng, Chen  ،2011)  : وقد قدم كل من الورقة   Methodologies for  "  : ذه 

multilingual information integration in the domain of Chinese art"تقرير املنهجيات من    ا ،  عن 

حيث ناقش اإلطار املنهجي املقرتح لقابلية التشغيل البيني للغة    ، خالل اثنني من املشاريع البحثية متعددة اللغات

الرئيسية وهي: الرتمجة ورسم اخلرائط والتوطني    ةبني املكنز املعنية، بام ف ذلك النامذج األربعالصينية واإلنجليزية  

رسم اخلرائط، واالختيار،  و  ، تناقش أيًضا أربع خطوات منخرطة ف بناء البيانات األمامية اإلنجليزية  ، واإلنشاء

 والرتمجة، والتحكم ف املفردات. 

،  Smits)  : فية: خيارات اإلنشاء ف سياق دويل دائم النمو، يقول الكاتباملكانز اجلغرا  : وف مقال بعنوان

نه من املعروف عن الكيانات اجلغرافية إمكانية تغيريها بمختلف الطرق بمرور الزمن نتيجة التغريات  إ(  ٢٠١٤

ينبغي متكني مستخدمي هذه الكيانات من إجراء اإلسناد الرتافقي هلا باستخدام    ،اجلغرافية أو الثقافية أو السياسية

 ملعرفة أهنم يقومون بإفادة املعنى اخلاص بالكيان قيد البحث.   ا أسامء الكيانات اجلغرافية املستخدمة حاليًّ 

 بناء املكانز: 

الباحث )اهلبائيل،   اللغات ومنهجية إعدادها   "  بعنوان:   ( ١٩٨٧كتب  بكل    فيه  يكشف   "املكانز متعددة 

جالء ووضوح عن األسس اللغوية لبناء املكانز العربية وحيدد بطريقة عملية العنارص اللغوية والعالقات الداللية  

وات التي  كام يمد مصمم املكانز العربية بالقواعد اللغوية الالزمة واألد  ،التي ينبغي أن تبنى عليها هذه املكانز

والكلامت   الزوائد  استخدام  وكيفية  املتساوية  واملصطلحات  العربية  الواصفات  لصياغة  لديه  تتوفر  أن  ينبغي 

 الوسيطة. 
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الكاتب )سعيد،   البحث  (١٩٨٩وحتدث  املكانز املوضوعية ف احلديث وأمهية ذلك  بن"  عن:   ف هذا  اء 

املوسوعية النبوية ومنهجو   ،لألعامل  السنة  إىل ندوة  املعرفة واحلضارةقّدم  بناء  الكتب    "ها ف  املئات من  هناك 

واملصنفات والبحوث والتي يعجز الباحث العلمي أمامها فقد يفنى وقته قبل أن يصل إىل مبتغاه هذا إذا ُوفق إىل 

فام بالنا بغري املتخصص لو أراد الوصول إىل يشء خارج ميدانه، وقد أفرد الكاتب بعض الفقرات للحديث    ،ذلك

أ البحث  عن  الكاتب مع  أرفق  الكتب وقد  التصنيف ف  املوضوعي وكذلك مالحظات عىل  التصنيف  هداف 

الدليل التصنيفي ملوضوعات    :وامللحق الثاين  ،دليل تصنيفي للنظام الرتبوي والتعليمي  : األول منهام  :ملحقني 

 العقيدة. 

)أمحد،   الكاتب  املقال  ( ١٩٨٩تناول  التكشيف واالستخال   "  :ف هذا  منظمة  جتربة  املكانز ف  ص وبناء 

بداية ممارسات التكشيف للدوريات اجلارية ف منظمة اخلليج وأهنا مل تكن  و  "اخلليج لالستشارات الصناعية  

بداية حمددة األهداف واملالمح وتطور األمر بعد ذلك إىل مرحلة حمددة األهداف واملالمح وهذا جعلها متفردة  

عاليات الصناعات اخلليجية هبدف التغطية الببليوجرافية الهتاممات املنظمة  حيث كانت التغطية شاملة ودقيقة لف

بني   الصناعي  والتنسيق  التعاون  إىل حتقيق  الرامية  املنظمة  أهداف  بعمل  العالقة  ذات  والبحوث  املقاالت  من 

الدول، ثم حتدث الكاتب عن التكشيف واالستخالص بالرشح والتعريف وعن التحليل املوضوعي ورؤوس  

 ملوضوعات ثم حتدث عن املكانز وأمهيتها واستخداماهتا وعن القواعد العامة لبناء املكانز العربية. ا

عن التكشيف وأمهية    "نحو نظام عريب موحد للتكشيف  "  :( ف هذا املقال ١٩٨٩حتدث الكاتب )اهلوش،  

لزمات أي نظام للتكشيف  من مست  ه بناء نظام عريب موحد للتكشيف وحتدث عن املكانز كجزء من هذا املجال وأن

أن هناك  بأن يكون هناك مكنز للمصطلحات املستخدمة ف عملية التكشيف، كام حتدث عن أنواع املكانز وأشار 

نه ال توجد قائمة رؤوس موضوعات عربية موحدة،  إف اجلهود العربية ف جمال التكشيف واملكانز حيث    ا  تشتت

 العمل عىل توحيد اجلهود املبذولة والظهور بنظام موحد للتكشيف. كذلك يرى الكاتب أنه من الرضوري 

الكاتب )أمحد،   تناول  البحث   (١٩٩١وقد  املشاكل واحللول  "  :ف هذا  بناء مكانز عربية:  تناول    "نحو 

الناحية الصناعية من هذه  املتخصص وجتربة منظمة اخلليج لالستشارات  العريب  املكنز  بناء  وركز عىل    ، مسألة 

  PTSللوصول إىل مقرتحات حمددة بشأن املكانز األجنبية التي نستخدمها ومن أمهها قاموس    الرتاكمية  اخلربة  

وكيفية   املوضوعي  والتحليل  واالستخالص  التكشيف  بالتفصيل  تناول  ثم  املوضوعات،  رؤوس  وقوائم 

ء نظام املعلومات بكامله ثم  اسرتجاع املعلومات وعن أمهية املكانز واستخداماهتا كلغة نظام تؤثر بفاعلية عىل أدا 

 تعرض للقواعد العامة لبناء املكانز العربية. 
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يصف فيها اجلهود العربية ف بناء    "املكانز ف الوطن العريب   "  :هذه الورقة   ( ١٩٩٣أعد الكاتب )إتيم،  و

ملكانز مل خيضع  وتبني أن هذه ا  ،مكنزا  ٢١املكانز من السبعينيات وحتى كتابة املقال وقد بلغ عدد املكانز وقتها  

أي منها إىل التطوير والتحديث رغم مرور فرتة طويلة عىل إعدادها واستخدامها، واختتم مقالته بنظرة مستقبلية  

 معظم املحاوالت العربية لبناء املكانز التزمت بنص املواصفتني العربيتني .  أمهها: طرح فيها مالحظاته و

حتدث    "أسس بناء مكنز عريب ف تكنولوجيا التعليم  "  : ف هذه الدراسة  ( ١٩٩٣حتدث الباحث )خليفة،  و

املنطقة العربية إىل وجود مكنز عريب ف جمال الرتبية وهلذا كانت دراسته لوضع األسس التي يقوم عىل   افتقارعن 

أساسها بناء مكنز عريب ف جمال تكنولوجيا التعليم، وقد اسرتشد الباحث بمواصفات بناء املكانز ف هذا الصدد  

ف دول أوربا والواليات املتحدة قد انترشت    هوقد ذكر الباحث أن  ،انتهى إىل أسس بناء هذا املكنز املتخصص و

املثال  سبيل  عىل  ومنها  الرتبية  جمال  ف  ومكنز    :املكانز  املتحدة  بالواليات  الرتبوية  املعلومات  مصادر  مكنز 

ف املنطقة العربية مكنز ف جمال الرتبية ولكن اقترصت    اليونيسكو واملكنز الربيطاين للرتبية، كام ذكر أنه مل يصدر

 . املحاوالت عىل الرتمجة فقط حيث متت ترمجة الطبعة الثالثة من مكنز اليونسكو

عن    "استخدام نظام املستشار ف بناء املكانز العربية  "  بعنوان:   ( هذه املقالة ١٩٩٣أعد الكاتب )اجلبار،  و

تطوير نظام حاسب آيل لبناء وحتديث املكانز العربية، وينقسم نظام املستشار إىل    جتربة النظم العربية املتطورة ف 

بنك   العربية  النظم  رشكة  طورت  وقد  البحث،  ونظام  التكشيف،  ونظام  املكنز،  نظام  رئيسية:  أقسام  ثالثة 

ت من خالل أنظمة  املعلومات )املستشار( وهو نظام متكامل يشتمل عىل مجيع املهام الالزمة لبناء قواعد املعلوما 

 فرعية. 

ف دراسته لبناء مكنز باللغة العربية متخصص ف جمال علوم التمريض    ( ١٩٩٨هدف الباحث )العبيدي،  و

عىل   والتعرف  املختلفة  بأشكاله  الفكري  للنتاج  املوضوعي  التحليل  عملية  ف  عليه  االعتامد  يمكن  حيث 

 .م التمريضاملصطلحات املستعملة ف البلدان العربية ف جمال علو 

)حسن،  و الكاتب  مقااًل ١٩٩٨حرر  ف    "  بعنوان:  (  املصطلحات  وعرض  بناء  ف  احلديثة  االجتاهات 

تتمثل ف بساطة االستخدام  و  "املكانز التي  يعكس تلك االجتاهات  اليونسكو كنموذج متميز  فيه مكنز  تناول 

ك واملكنز  املستفيد  بني  األلفة  مقومات  يدعم  بشكل  التعقيد  عن  املكنز  والبعد  هبذا  التعريف  يتناول  ذلك 

والتغيريات اجلذرية التي أدخلها ف العرض اهلجائي البنائي والتباديل للمصطلحات والعرض اهلرمي املوضوعي  

 املوجه ف املكانز املصغرة وطريقة ترتيب العنارص والعالقات حتت الواصفات. 

  "بناء مكنز متخصص ف علم احليوان باللغة العربية  "  : ف هذه الدراسة  ( ٢٠٠٠هدف الباحث )رضا،  و

الباحثة   اعتمدت  العربية  باللغة  احليوان  متخصص ف جمال علم  مكنز  اختيار وجتميع  ألبناء  سلوبني ف عملية 
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و )االستنتاجي(كوهنام يمثالن مطابقة فعلية ملا تم مجعه    )االستقرائي(   :املصطلحات التي ختص علم احليوان ومها 

للحصول عىل املصطلحات التي تبنى   ( ١٥ -٢صطلحات بعد عملية حتليل وتكشيف معمق )لكل مصدر من امل

سلويب االستنتاج ومراجعة األدبيات مردود إجيايب  أ ن استخدام  إ  :ىل النتائج اآلتيةإوتوصلت الدراسة  ،  منها املكنز 

املصطلحات  املجم  ،للحصول عىل  املصطلحات  وتدقيق  مقارنة  العلمية  ومن خالل عملية  الصياغة  كانت  عة 

 ، للمصطلحات املعربة منها واملرتمجة متوافقة مع وجود اختالفات طفيفة بني بلدان العامل العريب لبعض املسميات

خرى وهذا ما يدل عىل تشابك علوم احلياة  أ ظهور بعض املصطلحات اجلديدة واملرتابطة مع مصطلحات علوم 

 .مع العلوم األخرى

لـ   "سكندرية: مالمح التجربة وآفاق املستقبلنحو مكنز متعدد اللغات ملكتبة اإل " : حتاول هذه الدراسةو

اإل٢٠٠٢)غنيم،   مكتبة  جتربة  مالمح  وصف  استناد  (  وقائمة  اللغات  متعدد  عريب  مكنز  لتأسيس  سكندرية 

الدر تكتفي  وال  املعلومات  ألوعية  املوضوعي  والتحليل  التكشيف  عمليات  ف  منها  لإلفادة  اسة  موضوعية 

وتفقد خطواته من خالل عرض   املستقبل  آفاق  أيضا الستطالع  تتطرق  التجربة ولكنها  بوصف مالمح هذه 

تستمد أمهيتها من  ولبعض التجارب العاملية ف هذا السبيل، وحتدث الكاتب عن اهلدف واحلاجة هلذا املرشوع  

 التحليل املوضوعي. 

( كان من األهداف  ٢٠٠٢عامة لألوقاف بالكويت،  لـ )األمانة ال  "مرشوع مكنز علوم الوقف  "ف مقال  

الرئيسية لألمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت هو إحياء سنة الوقف وإعادة تفعيل دوره ف املجتمع وملا يتطلبه  

هذا اهلدف من حاجة إىل توفري كافة الوسائل املساعدة للباحثني املتخصصني فقد بدأت األمانة العامة ف إصدار  

املساعدة  سلسلة   الوسائل  كأحد  اإلسالمية  الدول  من  متنوعة  تغطي جمموعة  التي  األوقاف  أدبيات  كشافات 

 همة للباحثني. امل

املقالو هذا  اإلسالمية"  :يتحدث  لألوقاف  مكنز  إنشاء  عقد  توقع  املتطورة  العربية  )قسم    "النظم  لـ 

بإيبيس،   ع   (٢٠٠٣املعلومات  املتطورة  العربية  النظم  توقيع رشكة  بدولة  عن  لألوقاف  العامة  األمانة  مع  قدا 

وتزويد   اإلسالمي  الرتاث  وخدمة  موضوعات  من  هبا  يرتبط  وما  اإلسالمية  لألوقاف  مكنز  إلنشاء  الكويت 

 املكتبة العربية بأدوات الضبط املوضوعي التي حتتاجها ف جمال الفهرسة املوضوعية. 

أصبحت من السامت  التي  عن املكانز    "اللغةبناء مكنز عريب ف جمال علم  "  ( 2004حتدث كتاب )عبود،  

أمة ألن يصل إنتاجها إىل درجة عالية املرتقى.. وقد ضم الكتاب بني    ةاملهمة الدالة عىل حرص أي نتاج ثقاف ألي

 ( اللغة، حملال  13215دفتيه  علم  العريب ف جمال  الفكري  اإلنتاج  أوعية  متثل ف جمموعها  ببليوجرافيا،  كيانا   )

  - وأكمل املؤلف مسريته    ، ا لكل لغات التكشيف املتاحة واملستخدمة ف هذا العددميزة، ودارًس خصائصها امل
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باإلضـافة إىل أربعـة عرش    ، استخراج املصطلحات التي متثل الواصفات والالواصفات  - عرب ستة فصول كاملة  

 .وعمرجع ف هذا املوض 200ا، وقائمة مراجع ثرية احتوت عىل أكثر من  جدوال إحصائيًّ 

دراسة  تناول  (  ٢٠٠٤لـ )اخلفاجي،    "نحو مكنز موضوعي عريب منهجيته ووظائفه  "  : تناول هذا املقال 

لبناء مكنز عريب أصيل وسلك البحث ف منهجه أسلوب االستقراء للتطورات التي حصلت ف طريق بناء مكنز  

كله بني خصائص مكنز األلفاظ  لضبط اللغة ومصطلحاهتا وحاول الكاتب أن جيمع ف اقرتاحه ملادة املكنز وش

ضبط وسيلة اللغة للتعبري عن املعاين واألفكار، وقد حتدث الكاتب     : ولومميزاته ومكنز املعاين فكان اهلدف األ 

ف هذا املقال عن مراحل التطور املكنزي فتحدث عن املكانز املوضوعية املفردة، ومكانز عالقات التضاد، ومكانز  

 ، واملكانز املوضوعية الشاملة، ومكانز املعاين، ومكانز املصطلحات. عالقة الرتادف واالشرتاك

التي أعدها )الوديان،    "بناء مكنز آيل لتعزيز نظام اسرتجاع املعلومات للغة العربية  "  : تقوم هذه الدراسة

مة  ء(عىل تطبيق آلية بناء املكنز ف اللغات األخرى السيام اإلنجليزية عىل اللغة العربية، ومعرفة مدى مال ٢٠٠٥

م اسرتجاع املعلومات عىل حتليل  ذلك ف نظام اسرتجاع املعلومات للغة العربية حيث تقوم هذه اآلليات ف نظا 

املستند بطريقة إحصائية من خالل معرفة تكرار الكلمة ف املستند الواحد وتكرار الكلمة ف املستندات األخرى  

وحساب درجة التشابه بني التعابري، وقد تبني من نتائج هذه الدراسة    ا ومن خالل املعادالت يتم إعطاء التعبري وزن

دم املكنز يعطي نتائج أفضل كام ف اللغات األخرى وأن استخدام جذور الكلامت يعطي  أن النظام الذي يستخ

 نتائج أفضل من استخدام الكلمة كاملة سواء ف النظام التقليدي أو عند استخدام اجلذور ف بناء املكنز. 

 -١٩٩٣من   النتاج الفكري لتدرييس التخصصات الطبية ف هيئة التعليم التقني للمدة "هتدف الدراسة و

نواعها  أإىل التعرف عىل واقع البحوث الطبية وهتدف    ( ٢٠٠٥التي أعدها )الشامي،  و  ": دراسة حتليلية٢٠٠٤

ث تناولت  ي( ح ٢٠٠٤  - ١٩٩٣قسام الطبية ف هيئة التعليم التقني للمدة من ) ألعضاء اهليئة التدريسية ف األ 

معلوماته وحتليل  النتاج  هذا  مفردات  ا  ،دراسة  تضمنت  وكام  البحوث  حجم  ومعرفة  ألدراسة  كثر  أنواعها 

بلغ حجم  وقد  السنوات غزارة وبناء مكنز متخصص ف املجال الطبي وتصميم قاعدة بيانات خلدمة هذا النتاج  

نكليزية، وقد خرجت الدراسة بمجموعة من  ( بحوث منشورة داخل العراق وباللغتني العربية واإل٤٠٩العينة )

التوسع ف منها:  الطبية،    املقرتحات  التخصصات  ومنها  التقني  التعليم  هيئة  املتخصصة ف  الدوريات  إصدار 

بالتأليف  و االهتامم  إىل  الدعوة  املؤلفون)الباحثون(،  يضعها  مفتاحية  كلامت  عىل  البحث  احتواء  عىل  التأكيد 

 املشرتك ف كتابة البحوث. 

الل  "  :ف هذه الدراسة   ( ٢٠٠٨هدف الباحث )عسكر،   إىل بناء    "غة ف علوم احلاسباتبناء مكنز ثنائي 

مكنز ثنائي اللغة ف علوم احلاسبات وتضمنت تاريخ وأنواع املكانز وطبيعة املصطلحات فيها وأساليب تنظيم  
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وعرض املصطلحات واستعرضت الدراسة خطوات إعدادها ووضحت أسس بناء املكانز ودور احلاسب اآليل  

ظهر قسم من املصطلحات واملرتابطة مع مصطلحات العلوم    : ف ذلك، وقد خرجت الدراسة بنتائج مهمة منها 

األخرى الذي يشري إىل ترابط علوم احلاسبات مع العلوم األخرى ويفتح املجال ف دراسات جوانب موضوعية  

متداخلة، وأن هناك ضعفا متباينا ف عملية ترمجة املصطلحات التي حتتاج إىل جهود إضافية للعمل عىل وضع  

 ءم مع اللغة العربية. مقابالت تتال

تتعرض الدراسة  و  "مكنز مصطلحات علم الفلكلور"  :دراسة حتت عنوان  ( ٢٠٠٨أعد الباحث )جاد،  

العربية بصفة عامة واالستفادة منها ف إعداد مكنز الفولكلور الذي يستخدم   املكانز للخطوات املتبعة ف إعداد

ستفادة من تكنولوجيا الوسائط املتعددة إلعداد نواة لقاعدة لتكشيف أوعية املعلومات الفولكلورية املختلفة واال

الشعبية للمأثورات  فولكلورية  وهو ،معلومات  مجعه  تم  الذي  املكنز  فروع  ألحد  نموذجا  الدراسة    :وقدمت 

  موضوع األولياء حيث يرشح الباحث اخلطوات التي اتبعها ف مجع الواصفات املرتبطة هبذا املوضوع.

من كل    Using Web  "  :مقاال  ( ٢٠٠٨،  Lu, W., Lin, R. S., Chan, Y., & Chen, K)  : كتب 

resources to construct multilingual medical thesaurus for cross-language medical  

information retrieval  "    اللغات السرتجاع متعدد  طبي  مكنز  لبناء  الويب  موارد  استخدام  عن  فيه  حتدثا 

الطبية متع الناطقني باإلنجليزية  املعلومات  املستخدمني غري  اللغة، ال يكن بمقدور  اللغات. نظًرا حلواجز  ددة 

خاصة الواليات املتحدة،  وباسرتجاع املعلومات الطبية املُحدثة مؤخًرا من املواقع اإللكرتونية الطبية املوثوقة هبا  

   مثل موقع بوب ميد وموقع ميدالين بلس.

)عبيد،  و الباحث  وإتاحة  "  : ( دراسة٢٠١٠أعد    عىل   تطبيقية   دراسة:  اإلنرتنت   عىل   العربية املكانز بناء 

ء وإتاحة املكانز العربية عىل  بنا   ف  التجريبي  املنهج  عىل   الدراسة  هذه  ف  الباحث  اعتمد   وقد  "املرأة  مصطلحات

اإلاإل املرأة عىل شبكة  لبناء شبكة مكنز  نموذج  تصميم  وذلك من خالل  من  نرتنت وتونرتنت  اصل جمموعة 

اإل من خالل  من  املؤسسات  مكنز  بناء  متطلبات  حتديد  وكذلك  الشبكة  هذه  إلدارة  حلول  تقديم  مع  نرتنت 

بناء ف  االستمرار  برضورة  الدراسة  هناية  ف  الباحث  وأوىص  اإل املكانز خالهلا،  عىل  وبشكل  العربية  نرتنت 

  .ارف املرأةعاجل، إىل جانب بناء بوابة عربية وحمرك بحث مفاهيمي ملع

)عثامن،    "دور املكانز ف تكشيف املعلومات واسرتجاعها "  :تتحدد مشكلة البحث ف الدراسة التي بعنوان

ف عدم وجود مكنز ف جمال مصطلحات القانون الدويل باللغة العربية واإلنجليزية عىل حسب  تتحدد    (2010

ف بطريقة بناء مكنز ثنائي اللغة ف جمال القانون  قول الباحث، وأن اهلدف الرئييس من هذه الدراسة هو التعري

التعريف باملعايري واملواصفات املتبعة ف إعداد املكانز وبالقانون الدويل    :الدويل بجانب حتقيق أهداف أخرى منها 
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املقيدة   التكشيف  لغات  ف  الدويل  القانون  مصطلحات  واقع  عىل  والوقوف  ومصطلحاته  ومباحثه  وفروعه 

 لغات التكشيف العربية املتاحة. خاصة بو

( بليس    (Broughton  ،2010يصف  )كتاب  القانون  تصنيف  واجهات  خالل  من  مكنز  بناء  منهجية 

الببليوجراف" الفئة    "التصنيف  الثاين،  وتوضيح  "بالقانون"اخلاصة    Sاإلصدار  التصنيف،  بنية  وصف  تم   )

خالله  من  املكنزية  العالقات  اشتقاق  يتم  التي  الطابع ك  ، الطريقة  إلضفاء  األخرية  األعامل  رشح  تم  ام 

الزمني   اجلداول  لعرض  املستخدمة  املشفرة  التصنيف  بيانات  باستخدام  وذلك  العملية،  عىل  األوتوماتيكي 

األبجدي،   حتليالت  و والفهرس  أحد  ويوضح  فيها،  الوظائف  هذه  تضمني  يتم  التي  الطريقة  عىل  أمثلة  ثمة 

   مل التحريري عىل حتسني نتائج املكنز.املخرجات احليثية وراء مساعدة الع

  الدراسة   هذه  اعتمدت(  ٢٠١٣  شهاب،)  للباحثة  "األندلس ف  الفكري مكنز خاص باإلنتاج  "  :ف دراسة

  االعتامد   تم   حيث   به  اخلاص   اجلزء   ف   منهج   كل   استخدام  وتم   املرجوة   أهدافها   حتقيق  سبيل   ف   املناهج  من   عدد   عىل 

جلغراف لألندلس وأهم األحداث التارخيية التي مرت هبا إىل جانب التعرف  ا  املوقع   لدراسة  التارخيي  املنهج  عىل 

هناك    : عىل أسباب االزدهار الفكري ف األندلس والتعرف عىل أبرز العلوم والعلامء، ومن أهم نتائج الدراسة

قواعد املستخدمة ف صياغة  الو  ،قصور ف تغطية اإلنتاج الفكري اخلاص باألندلس من ناحية اخلدمات املكتبية

املداخل ألسامء املؤلفني متعددة وقد أوصت الباحثة برضورة استثامر جمموعة املصطلحات التي توصلت الدراسة  

إليها واالنطالق منها إىل إعداد مرشوع متكامل ملكنز عريب خاص بالتاريخ اإلسالمي واالستعانة باحلاسب اآليل 

 ة علمية باالشرتاك مع متخصصني ف التاريخ واملكتبات. وبراجمه حتت رعاية هيئة أو مؤسس

بعنوان   التي  الدراسة  " Towards Automatic Construction of Arabic Synonyms  ": هتدف 

(Naser  ،2015)    املكنز هذا  ف  املرتادفات  جمموعات  ربط  ثم  ومن  آلية  بطريقة  العربية  للغة  مكنز  بناء  إىل 

الداللية البمقابالهتا ف   )  شبكة  اإلنجليزية  العربية  English WordNetللكلامت  الكلامت  نأخذ  آخر  بمعنى   )

 (.English WordNetاملرادفة التي تم بناؤها من املكنز ومن ثم ربطها باملرتادفات ) 

  لبناء   العملية  اخلطوات   ” العريب  األدب   جمال  ف   مكنز  بناء   نحو“  :بعنوان (  2016يتناول بحث )وهدان،  

ب العريب، وتبدأ الدراسة بالتعرف عىل واقع جمال األدب العريب ف املكانز العربية  األد   جمال   ف   متخصص  مكنز 

املنشورة، ثم تستعرض الدراسة طرق وخطوات إعداد املكانز بصفة عامة، ثم تتناول الدراسة حتديد ووصف  

لبناء   التي يمكن  خلطوات بناء مكنز األدب العريب، وتنتهي الدراسة باستعراض الربامج اآللية  املكانز العربية 

 استخدامها ف بناء مكنز األدب العريب.  
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بعنوان دراسة    Thesaurus - Based Query Expansion for the Retrieval of Arabic":  ف 

Medical Text "  (Rabab'ah  ،2016  )  قام الباحث بإنشاء مكنز التشابه )قاموس املرتادفات( تلقائًيا استناًدا

( من  Webtebنرتنت وهو الطيب )من املقاالت التي تم مجعها من موقع عريب عىل اإل  2930ن  إىل جمموعة م

باستخدام   البحث  بتشغيل  وقام  االستعالم،  ف  التوسع  عملية  ف  املكنز  استخدام  فعالية  حتقيق  من    40أجل 

مقارن بعد  إليها  توصل  التي  النتائج  وتقييم  املختلفة  الطبية  املواضيع  ف  تم  االستعالمات  التي  النتائج  مع  تها 

املكنز استخدام  تقديم االستعالمات األصلية دون  إجراء    ، احلصول عليها من  تم  أنه عندما  النتائج  وأظهرت 

 مة لالستعالم. ءالبحث باستخدام مكنز التشابه كانت الوثائق املستخرجة أكثر مال 

دراسة )خرض،   بعنوان2016هتدف  والتي هي  جم  "  :(  املتخصصة ف  املكتبات واملعلومات:  املكانز  ال 

إلكرتوين   عريب  مكنز  بناء  بغرض  حتليلية  واملعلومات    "دراسة  املكتبات  جمال  املتخصصة ف  املكانز  إىل حتليل 

  ،استنادا إىل املعايري الدولية، فضال عن تناوهلا بالدراسة املقارنة للوقوف عىل أبرز مميزاهتا وما يكتنفها من قصور 

أحدمها باللغة العربية، هو مكنز مصطلحات علم املكتبات واملعلومات واآلخر باللغة    : حيث تم حتليل مكنزين

 .Asis &T thesaurus of information science technology and librarianshipاإلنجليزية وهو مكنز 

املنطق  ما هو مكنز    "مكنز املنطق والفلسفة اإلسالمية"  :بعنوان  ( 2017حتدث الكاتب ف مقال )املاجد،  و

املنطقي إىل تسييل الفكر الفلسفّي، وتعميم الفائدة منه،  -وغايته وأمهيته ومواصفاته وأنه يسعى املكنز الفلسفّي 

عرب تسهيل عمل املكتبات الفلسفية ومراكز التوثيق واملعلومات اخلاصة هبذا االختصاص ف املؤسسات البحثية  

ل    ،التحليل املوضوعي ملصادر املعلومات  واجلامعية، فهو يسعى ليكون الركيزة األساسية ف وهو هبذه اخلطوة يفعِّ

الرتاث الفلسفّي اإلسالمي من جهة، ويواكب النتاج الفلسفي احلديث واملعارص من جهة أخرى، وجيعله مواكًبا  

 للتطور احلاصل ف تكنولوجيا املعلومات. 

طار  ( عىل اإل2018)أمحد،    "اإلسالمية بناء مكنز عريب ف جمال الفلسفة " :اعتمدت الدراسة التي بعنوان  

املرجعي النظري للتعرف عىل جمال الفلسفة اإلسالمية، كام استخدمت األسلوب الببليومرتي ف عمل دراسة  

إحصائية لتحليل عينة من اإلنتاج الفكري اخلاص هبذا املجال، واالعتامد عيل املنهج الوصفي التحلييل عند دراسة  

اإلسالمي الفلسفة  الدراسة  جمال  واملكانز، وتضمنت  املوضوعات  وقوائم رؤوس  املختلفة  التصنيف  نظم  ة ف 

 أربعة فصول. 
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 استخدام املكانز 

 "املكانز واستخدامها ف عمليات حتليل املعلومات واسرتجاعها "  : مقال الدكتور فتحي عبد اهلادي بعنوان

 عن استخدام املكانز. فيه حتدث  (1983ي، )عبد اهلاد

)حممود،  و الكاتب  املقالة١٩٨٩حتدث  هذه  ف  املعلومات  "  : (  اسرتجاع  وخزن  املكانز    "املكانز  عن 

وأن املعرفة  أوعية  الكاتب عن  فيها  بمقدمة حتدث  املقالة  املشتملة عىل    ه وتصدرت  املعرفة  أوعية  إىل  للوصول 

الفهارس والكشافات والببليوجرافيات بأنواعها وعروض    : املعلومات املطلوبة البد من وجود معرفات هبا مثل

 الكتب وأية وسيلة أخرى ترشد إىل مكان هذه املعلومات. 

)شومان،   املقال١٩٩٣تناول  هذا  املوسع  "  : (  املكنز  نظم  "مرشوع  بني  ورؤوس    ملقارنة  التصنيف 

املوضوعات واملكانز من حيث استخداماهتا وتناول كيف أن التطور التارخيي املنطقي هو السعي إىل توفري ركيزة  

أساسية جديدة أكثر تطورا لالستفادة من أنظمة احلاسب اآليل فكانت املكانز هي النتيجة هلذا التطور، وترجع  

إذ املصطلحات  لرتمجة  بالنسبة  املكنز  ومراكز  إ  أمهية  العربية  اللغة  وجمامع  للمرتمجني  أساسية  كركيزة  يعترب  نه 

األبحاث والدراسات لتطوير القواميس ومكانز املصطلحات، وبني أن مؤسسة عبد احلميد شومان قد اعتمدت  

 عىل أكثر املكانز العربية املنشورة شمولية وأكربها حجام وهو مكنز اجلامعة. 

( الباحث  الدراسة(  ٢٠٠١،  Alirezaناقش  هذه    Thesaurus application in  "  : ف 

information retrieval" حتى   املكانز املصطلحات  ضبط  ف  املستخدمة  األدوات  أهم  من  كواحدة 

ف عملية البحث   املكانز يستفيد منها الباحثون عند اسرتجاع املعلومات وتناقش الدراسة مزايا وعيوب استخدام

التي يتم استخدامها للحصول عىل   املكانز وخصائص بنية  ، رتجاع املعلوماتوكيف بدأ استخدامها ف نظم اس

الدراسة إىل ،املعلومات واسرتجاعها منها  نتائج هذه  انتهت  الرتكيز ف   املكانز استخدام  :وقد  يؤدي إىل زيادة 

وبعض املعلومات،  عليها  املكانز اسرتجاع  الباحثني  مكانز يطلق  ملساعدة  إنشاؤها  ويتم  إجياد  االسرتجاع  ف   

  احتياجاهتم والقيام بعمليات بحث أكثر فاعلية.

-Engineering an image "  :هذه الورقة البحثية   ف   (JungWon, O'Connor  ،2010)  :قدم الكاتبان

browsing environment: re-purposing existing denotative descriptors"    قاعدة نظرية الشتقاق  قدما

الداللية للصور من الواصفات الداللية القائمة، ثم توضح النموذج اخلاص بتعزيز عملية التصفح  الواصفات  

وتستكشف هذه الورقة البحثية من الناحية    ، داخل جمموعات الصور عن طريق تقديم أداة لقطع مساحة البحث

 كأداة نظرية.   التصويرية طبيعة الرسائل األيقونية الواردة ف صورة عن طريق اعتامد السيميائية
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 إعداد وتطوير املكانز: 

املكنز ودوره كركيزة فنية أساسية الستخدام احلاسب اإللكرتوين    "  : ( ف هذا املقال١٩٨٤ألقى )درويش،  

خلزن  ألقى    "املعلومات   واسرتجاع  خزن  ف  ” الكمبيوتر“ فنية  كأداة  املكنز  ودور  اآليل  احلاسب  عىل  الضوء 

وين فأعطى مقدمة عن املكانز واحلاجة إليها ف أعامل التكشيف واسرتجاع  واسرتجاع املعلومات بشكل إلكرت

واسرتجاع    ، املعلومات وخزن  التوثيق  أعامل  ف  واستخدامها  املكانز  مفهوم  تطور  عن  للحديث  انتقل  ثم 

ثم تعريف املكانز وحتديد مفهومها وعرض مميزات املكانز عىل املكانز وقوائم رؤوس املوضوعات    ، املعلومات

املوضوعيةو التصنيف  داخل    ، أنظمة  الواصفات  املتبادلة بني  املكنز وأنواعه والعالقات  إىل وظائف  ثم تطرق 

وات  طوكيفية تنظيم املكانز وطرق عرض املصطلحات هبا ) الواصفات والالواصفات ( ثم انتهى بخ  ، املكنز

إعداد املكانز وتناول بشكل خمترص مثاال عىل املكانز وطريقة ترتيبها فتناول بالوصف املخترص مكنز شبكة األيزو  

 للمعلومات. 

وهبا إرشادات إلعداد وتطوير    ١٩٨٤  -  ٥٧٨هذه املواصفة القياسية رقم    (١٩٨٥تناولت )هيئة التحرير،  

اللغة أحادية  ووضوح  ، املكانز  بسهولة  املفاهيم  لتمثيل  عملية  طرق  إىل  حتتاج  واملعلومات  التوثيق    ، فمراكز 

املفاهيم هذه  بني  املتبادلة  العالقات  توضيح  طريق  عن  املفاهيم    ،ولطلبها  وضبطنا  الطرق  هذه  طبقنا  وإذا 

 فعال واقتصادي للتحليل والتصنيف واالسرتجاع ف نظم التوثيق.  مصطلحيا يمكننا إعداد نظام

)صادق،   الباحثة  دراسة  (١٩٨٥قامت  العلوم    "  بعنوان:  بعمل  ملكانز  الرئيسية  واملالمح  األسس 

العلوم االجتامعية ملعرفة الفروق والتشاهبات فيام بينها عن طريق االطالع عىل   مكانز تناولت فيها   "االجتامعية

املكانز، واختيار عدد   والدراسات املرتبطة هبا، والتعرف عىل القواعد الدولية إلعداد مكانز جود منما هو مو 

التي يتم اختيارها، ثم حتليل عددي للواصفات   املكانز ثم مقارنة نوعية بني  ،يمثل خمتلف االجتاهات املكانز من

  .تصنيف الواصفات من ناحية الشكل والعالقات اهلرمية واالرتباطية عن طريق عينة عشوائية إضافة إىل 

( ف هذه املواصفة القياسية وهبا إرشادات إلعداد وتطوير املكانز أحادية  ١٩٩٢تناولت )هيئة التحرير،  

املفاهيم بسهولة ووضوح ولطلبها عن طريق   لتمثيل  التوثيق واملعلومات حتتاج إىل طرق عملية  اللغة فمراكز 

ه املفاهيم وإذا طبقنا هذه الطرق وضبطنا املفاهيم مصطلحيا يمكننا إعداد نظام  توضيح العالقات املتبادلة بني هذ

 فعال واقتصادي للتحليل والتصنيف واالسرتجاع ف نظم التوثيق. 

 "املكانز العربية: دراسة للجهود العربية إلعداد املكانز  "  :( هذا املقال ١٩٩١كتب الباحث )السويدان،  

مية إىل إعداد مكانز عربية سواء من قبل األفراد أو املؤسسات العلمية مثل مراكز  للتعريف باجلهود العربية الرا
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السرتجاع   كأدوات  للمكانز  التارخيية  للنشأة  موجز  باستعراض  املقال  ويبدأ  العربية،  واملنظامت  املعلومات 

ومنها  ذلك  عىل  ساعدت  التي  والعوامل  املعلوما   :املعلومات  مراكز  وإنشاء  املعلومات  واستخدام  انفجار  ت 

 احلاسب اآليل، ثم خلص املقال إىل تقييم للجهود العربية ف هذه املرحلة مقارنة بام وصلت إليه املكانز ف العامل. 

إعداد املكانز العربية: دراسة تطبيقية ف جمال االتصال    "  :( دراسة وتعترب هذه الدراسة١٩٩١أعد )العناين،  

لعربية ف املوضوع فقد قام الباحث بإعداد مكنز عريب شامل يغطي جمال  من أوىل الرسائل العلمية ا  "اجلامهريي

الواصفة وقد    ٢٥٨واصفة كام بلغ عدد الالوصفات   ٧٤٩وقد بلغ عدد الواصفات   ، االتصال اجلامهريي ككل

املستشار وقد متثلت أهداف الدراسة ف إعداد مكنز عريب ف جمال    : تم االعتامد عىل نظام مطور للحاسب يدعى

دراسة   عىل  معتمد  املعلومات  واسرتجاع  البحث  خدمة  لتحقيق   ) والتليفزيون  )الراديو  اجلامهريي  االتصال 

الناجحة   والتجارب  املعروفة،  باملعايري  ذلك  ف  واالستعانة  عامة،  بصفة  املكانز  إلعداد  املختلفة  اجلوانب 

اجلام االتصال  العريب ف جمال  الفكري  اإلنتاج  ودراسة  هبا  وأدوات ضبطه  لالسرتشاد  املختلفة،  هريي وسامته 

وحتليله وتنظيمه، ثم دراسة املصطلحات العربية ف جمال االتصال اجلامهريي العريب، والتعرف عىل خصوصياهتا  

 وسامهتا العامة. 

التحرير،   )هيئة  الوثيقة١٩٩٢كتبت  هذه  وتطويرها   "  : (  اللغات  متعددة  املكانز  إلعداد    "إرشادات 

إجراءات بناء مكنز    قياسإلعداد املكانز متعددة اللغات وتطويرها فعادة ما ينظر إىل  وتتحدث عن إرشادات  

املوا لتحقيق  أولية  اللغات كخطوة  التكشيف باستخدام مصطلحات  ء متعدد  التي تعدها هيئات  املكانز  مة بني 

كام    ةمنتقا  خمتلفة،  طبيعية  لغات  املعنيني هبذه  سيمكنمن  املكشفني  اإلجراءات  هذه  من    تسجيل  أيضا  املهمة 

ثابت باستخدام ممارسات موىص هبا   الرأي  واالستفادة من خربات اآلخرين والعمل بأسلوب منطقي  استقر 

وحقل   واملجال  مقدمة،  عىل:  املواصفة  هذه  احتوت  وقد  الدويل،  املستوى  عىل  للمناقشات  كحصيلة  عليها 

األخرى،   التوثيق  لغات  مع  والعالقات  باملكنز  وتعريف  واملتطلبات  التطبيق،  الواصفات  من  املكنز  وهيكل 

الشكلية وطرق تالف الغموض والعالقات املتبادلة بني الواصفات، وكذلك احتوت عىل عرض املكنز وترتيبه،  

 وعملية بناء املكنز وصيانته. 

الكاتبة )حممد،  و املقال ١٩٩٢أشارت  أن هناك ب   "نحو مكنز إسالمي للخدمة االجتامعية  "  :( ف هذا 

م، وف النهاية أوصت الكاتبة  ١٩٨٤ىل إعداد مكنز إسالمي للخدمات االجتامعية فبدأت ف إعداده سنة  حاجة إ

بأنه ما زلنا ف حاجة إىل إعداد كشاف للحديث النبوي الرشيف وآخر للسرية النبوية وثالث للرتاث اإلسالمي  

لتتكامل هذه األد وات مع نظم املعلومات مكونة ف  ومكنز للمصطلحات اإلسالمية ذات الداللة االجتامعية 

 جمموعها نواة ملوسوعة إسالمية للخدمات االجتامعية. 
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وتناول هذا املقال احلديث عن املكنز    "أسس املصطلحية  "  :( بكتابة هذا املقال١٩٩٣قام الباحث )هليل،  

طلحية وفرق بني  بسيطة ثم نظرة عامة ف املص  ةاملصطلحي ولكن قبل أن يتحدث الباحث عنه بدأ املقال بمقدم

  :الكلمة واملصطلح وبني اللغة العامة أو املشرتكة أو اللغة اخلاصة ثم حتدث عن املكنز املصطلحي وعرفه بأنه

متثل العالئق التصورية ملصطلحات ف حقل خاص معني تبعا لقواعد تم وضعها سلفا، وأوضح    ة قائمة مصنف

أن اهلدف من وضع املكنز املصطلحي هو التمثيل املنظومي املتامسك وأنه جيب أن نفرق بني مكنز اللغة العامة أو  

 مكانز التوثيق. 

بمقدمة منهجية وتعرض    "بني الرتمجة والتأليف  املكانز العربية   "  : ( هذا املقال١٩٩٥بدأ الباحث )اهلبائيل،  

لبعض اجلهود ف تعريب املكانز األجنبية ثم عرف املكانز وأوضح وظائفها وأن هناك تعريفات حديثة وتعريفات  

ف   ظهر  والذي  واملعلومايت  التوثيقي  بمفهومه  للمكنز  احلديث  التعريف  الكاتب  ذكر  ثم  للمكانز،  قديمة 

بعدها حتدث عن منهجية    ، دم ف بنائه التطورات التكنولوجية كاستخدام احلاسب اآليلات عندما استخياخلمسين

إعداد املكانز العربية وحتديد جماهلا وحجم املكنز وكذلك شكله وطريقة مجع املصطلحات وتقنينها لبناء املكنز  

 وكيفية حتديثه.  وكيف نقلص عدد املرتادفات واختبار املصطلحات املختارة وأخريا حتدث عن نرش املكنز

حتدث    "املصطلحات الفقهية: دراسة إلعداد مكنز فقهي  "  :( هذه الدراسة١٩٩٧أعد الباحث )عبد اهلل،  

تتفاوت ف أحجامها وأشكاهلا ويتطلب البحث  والتي  فيها عن مصادر املعلومات املتخصصة ف الفقه اإلسالمي  

الباحثني ف   تساعد  التي  والفهارس  الكشافات  إعداد  توصل  فيها  وقد  معلومات  يريدون من  ما  إىل  التوصل 

ن علوم الدين اإلسالمي تنتظم ف تكامل وترابط و الفقهاء بذلوا جهودا  إالباحث إىل جمموعة من النتائج أمهها: 

كبرية إلرساء قواعد املصطلح الفقهي وفق أسس منهجية التحمت فيها جهود الفقهاء بجهود اللغويني، كذلك  

أ إىل  الباحث  وبحوثا  توصل  ندوات  هناك  وأن  العربية  باللغة  مكنز  لبناء  واإلشارات  القواعد  بعض  هناك  ن 

اهتمت باستخدام احلاسوب ف العلوم الرشعية كام وجد أن املكانز العامة التي جتمع بني موضوعات متعددة ال  

لتأليف ف الفقه  ولذلك فقد أوىص الباحث برضورة إجراء دراسات عن أنامط ا  ،تفي بالغرض مثل مكنز الفيصل

تركز عىل تفصيل ألنواع ومستويات أوعية املعلومات التي يعرض من خالهلا الفقه اإلسالمي وكذلك أوىص  

الباحثني ف جمال املكتبات إىل رضورة تبني مشاريع بحثية ف موضوعات علمية أخرى يكون هدفها الوصول إىل  

 مكانز ف العلوم الرشعية. 

عن    "التوثيق اآليل ودوره ف اختزان واسرتجاع املعلومات  "  :( ف مقاله٢٠٠٠)خليفة،  تناول الكاتب  

التوثيق اآليل ودوره ف اختزان واسرتجاع املعلومات وعن نظم االسرتجاع اآليل وحتدث عن املكانز ف اللغة  

ز أحادية اللغة وكذلك  وهي خاصة بإعداد املكان  ١٩٨٤لسنة    ٥٧٨العربية وعن املواصفة القياسية العربية رقم  
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اخلاصة باملكانز متعددة اللغات فيعترب صدورمها عالمة فارقة ف إعداد    ١٩٨٥لسنه    ٧٩٥املواصفة القياسية رقم  

املكانز العربية، وتناول بعد ذلك جمموعة من املكانز بالرشح منها مكنز اجلامعة، كذلك حتدث عن أول حماولة ف  

  جماالت  ف  للمصطلحات  الشامل املكنز  “ قام مركز التنمية االقتصادية بإصدار اللغة العربية إلعداد مكنز حيث  

  مكنز   وهو  العربية   العمل   منظمة به  قامت  مكنز  إىل  أشار  كذلك   م،١٩٧٩ سنة  “  واالجتامعية   االقتصادية  التنمية

 . املعدنية للثروة  العربية املنظمة  عليه قامت  الذي األرض لعلوم العريب  املكنز وكذلك  اللغة ثالثي العمل 

(  ٢٠٠٨،  Amirhosseiniلـ )  "Dialectic Schemes in Thesaurus Creation "  : ُتناقش هذه املقالة 

املكنز هائلة    ،تطوير  الفئات  بني  املنطقية  والعالقات  املكانز  لبناء  التارخيية  األصول  املوضوعات عىل  وتشتمل 

النظرية اللهجية للفيلسوف األملاين فريدريش هيجل حيث  يتم ذكر ملحة عا   ،العدد املوجودة ف املكانز مة عن 

 ُتطبق عىل بناء املكانز.  

إلقاء الضوء    "املكانز ودورها ف الفهرسة املوضوعية   "  :م( ف هذا املقال ٢٠٠٩حياول الباحث )احلامد،  

املكنز واست الكاتب إىل رشح مفهوم  الفهرسة املوضوعية، وقد تعرض  املكانز ف  خداماته وقارن بني  عىل دور 

املكانز وبني عالقة املكنز برؤوس املوضوعات ورشح أنواع املداخل للمكانز ) الواصفات والالوصفات (  وركز  

بني   العالقات  وتناول  العربية،  اللغة  ف  للمصطلحات  اللفظي  املشرتك  نشأة  وعوامل  املصطلح  وضوح  عىل 

 اجلهود العربية ف إنشاء املكانز.  وكيفية تطوير املكانز وكذلك ،املصطلحات ف املكنز 

  Towards a user-oriented thesaurus for non-domain-specific image " :كشفت هذه الدراسة 

collections"  ( لـYoon  ،كيف يمكن تطبيق العالمات املوجهة للمستخدم عىل تصميم املكنز الذي  ٢٠٠٩ )

ائج إىل أفضل طريقة لواصفات الفئات العامة وامللونة  يعكس اخلصائص الفريدة لوثائق الصور، وأشارت النت

تكون من خالل الرتكيز عىل مصطلحات املستوى األسايس وتشمل الفئات املستخدمة ذات الدرجة الفائقة ف  

أسفرت هذه الدراسة عن  و التصنيف ومصطلحات الفئات ذات الدرجة الفائقة ف التصنيف ف الفئات املجردة،  

ة، حيث أظهرت أن العالمات املقدمة للمستخدم يمكنها أن تكون أداة مفيدة ف اختيار املفاهيم  نتائج واعدة مواتي

ومن املرغوب حتقيقه أن توفر    ، التي ينبغي إدراجها ف املكنز وف حتديد العالقات الداللية بني املفاهيم املختارة

من   ئق الصور مع األخذ بعني االعتبار كالنتائج هذه الدراسة التوجيهات اإلرشادية العملية لتصميم مكنز لوثا 

 وسلوكيات املستخدمني العاميني الفريدة للحصول عىل املعلومات.   ،اخلصائص الفريدة هلذه الوثائق

من   كل    ، Morales-del-Castillo, Pedraza-Jiménez,Ruíz, Peis, Herrera-Viedma):قدم 

  A Semantic Model of Selective Dissemination of Information  "  :( ف هذه الورقة البحثية ٢٠٠٩

for Digital Libraries"  قدم الكتاب األسس النظرية واملنهجية لوضع نموذج خدمة متعدد العنارص للنرش ،

 االنتقائي للمعلومات والذي ُيطبق تقنيات الويب الداليل للمكتبات الرقمية املتخصصة.  

  Knowledge Organization  "  :( ف هذه الورقة البحثية ٢٠٠٩،  Mazzocchi, Tiberi)  : ركز كل من

in the Philosophical Domain: Dealing with Polysemy in Thesaurus Building"    عىل تعدد  ركزا
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املعاين، وهي الظاهرة التي من خالهلا حتمل الكلمة شبكة من احلواس املتعددة ولكنها ذات صلة، وباعتبارها  

تتميز العديد من املصطلحات الفلسفية ف الواقع، برتتيب طبقي هائل من  ف  نز الفلسفي، خاصية تصنيف للمك

املعاين، وهو ما ينبع أساًسا من تاريخ معاين الكلامت، حيث ترتاكم املعاين عىل مر الزمن وُيعاد إدخال املعرفة  

 السابقة وتفصيلها باستفاضة باستمرار إىل أشكال تنظري جديدة.  

  ، .Jimeno-Yepes. Jiménez-Ruiz, Berlanga-Llavori, Rebholz-Schuhmann)  : هدف كل من

البحثية٢٠٠٩ الورقة  هذه  ف   ) :  "  Reuse of terminological resources for efficient ontological 

engineering in Life Sciences" هلندسة    هدفا االصطالحية  املوارد  استخدام  كيفية  استكشاف  إىل 

ف زمننا املعارص، ثمة العديد من األنطولوجيات الطبية احليوية التي تصف املجاالت املتداخلة،  األنطولوجيا. و

 رغم عدم وجود تالؤم واضح بني املفاهيم التي من املفرتض أن تكون مناظرة هلا أو تشبهها عىل األقل.  

 Bayesian network models for  "  :( ف هذا املقال٢٠٠٩،  de Campos, Romero): قام كل من  و

hierarchical text classification from a thesaurus"  بالتحدث عن نامذج الشبكة البايزية االفرتاضية  قاما

للتصنيف اهلرمي للنصوص املكنز، فمن خالل افرتاض عملية تصنيف وثيقة، نقرتح الطريقة التي تقوم باإلنشاء  

 اسبة املستخرجة من املكنز.  التلقائي ملجموعة مرتبة من الواصفات املن

املقال ٢٠٠٩  ،Lin, Murray,Dorr Hajič, Pecina)  وحتدث  هذا  ف   ) :  "  A cost-effective  

lexical acquisition process for large-scale thesaurus translation"    تعمل أنه  عن  الكاتب  حتدث 

ات الرقمية التي مُتثل املبادئ األساسية للتنظيم  املكانز واملفردات املتحكم فيها عىل تسهيل الوصول إىل املجموع

 هاًم لتوفري الوصول إىل العديد اللغات.  موتعد ترمجة هذه املوارد إىل لغات متعددة عنرًصا  ،بوضوح

 From Classification to Thesaurus " : ( ف مقالvan Doorn, Polman،2010حتدث الكاتبان )و

... and Back? Subject Indexing Tools at the Library of the Afrika-Studiecentrum Leiden" 

املكانزحتدثا   إىل  التصنيف  التطورمن  فهرسة    اذكر  و  ، عن  بغرض  األفريقي  الدراسات  مكنز  بناء  تم  قد  أنه 

أن النظام    اواعترب  ٢٠٠٦إىل    ٢٠٠١واسرتجاع املواضيع ف مكتبة مركز الدراسات األفريقية ف ليدن فبام بني  

تم  القائ ما  العاملي وهو  العرشي  التصنيف  لرتميز  يوفر سهولة االستخدام  الذي  البديل  بمثابة  الكلامت  م عىل 

ف عملية بناء    ،استخدامه للوصول إىل املواضيع القائمة ف كتالوج مركز الدراسات األفريقية ف ذلك الوقت 

 املكنز تم استخدام رموز التصنيف العرشي العاملي كنقطة انطالق.  

 Visual component plane analysis for the medical "  : ف هذا املقال (  Jin, Lu، 2010تناول ) و

subjects based on a transaction log"    حتليل مستويات املكونات البرصية للمواضيع الطبية القائمة عىل

الرتابط بني هذه    كام يمكن ألنشطة تصفح املستخدمني بني صفحات الويب أن تكشف عن   ، سجل املعامالت

ويمكن استخدام نتائج هذه الدراسة إلثراء املكانز الطبية، ولتحسني أدلة املوضوعات    ،الصفحات إىل حد ما 

 الطبية، ولفهم سلوك تقفي املعلومات الطبية من جهة املستخدمني.  
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:  Development of the Getty Vocabularies " : ( ف هذا املقال ٢٠١٠،  Harpringحتدث الكاتب )و

AAT, TGN, ULAN, and CONA"    عن تطوير مكنز مفردات جيتي: مكنز الفنون واهلندسة املعامرية،  حتدث

 مكنز أسامء الرتاث الثقاف. و قائمة االحتاد ألسامء الفنانني، و مكنز جيتي لألسامء اجلغرافية، و

)و البحثية٢٠١٣،  Zouهدف  الورقة  هذه  ف   ) :  "  Building a platform for linked open  

thesauri"إىل التحقيق ف القضايا املحيطة بنرش املكانز كبيانات مقرتنة واستكشاف طريقة منهجية لنرش    هدف

لبيانات املقرتنة، تم اقرتاح هنج جديد  لتصميم ومنهجية وهنج املكانز املفتوحة املقرونة؛ وبناًء عىل املبادئ األربعة  

تم  و  ،لومات أكثر تفصياًل حول املكانز واخلدمات ذات الصلةلدمج خدمات املصطلحات باملكانز وتوفري مع

النهج هذا  إلثبات  املفهوم  صحة  إثبات  نظام  املعرفات    ،بناء  خدمات  صممت  التي  النتائج،  تكون  كام 

 واملصطلحات بعناية، رضورية لنرش املكانز املفتوحة املقرونة.  

( البحثية٢٠١٣،  Neelameghanقام  الورقة  هذه  ف  بتقديم   ):  "  Multilingual Thesaurus and  

Interoperability"  موج إنجليزي    زوصف  اللغات  متعدد  مكنز  وتطوير  لتصميم  االستكشاف  املرشوع  عن 

هندية   لغات  )إنجليزي  ،"التعليم"  مكنز  – وثامين  اللغة  ثنائي  املكنز  من  املكنز  هذا  ويشتق  كانادا(    -ويستمد 

يعترب أرقام تصنيف كولون وأرقام تصنيف ديوي العرشي بمثابة    ، ُمعدل(  -تصنيف كولون، )اإلصدار السابع

 البيانات األمامية ف بنية املكنز.  

( الكاتب  والتي  ٢٠١٤.،  Dartnallيصف  جمتمعية  ملؤسسة  فهرسة  مرشوع  تركيز(  عىل    ا قوي  اتلقي 

يناقش هذا  و   ،احتياجات املستخدمني. ويتضمن املرشوع تطوير مكنز وخيارات التصفح املواضيع واسعة النطاق

وهذه االختالفات هي    ، املرشوع أيًضا االختالفات بني معلومات الفهرسة حول املؤسسات ووثائق الفهرسة

املستخدمني للفهرس، ويمكن   - ذوي اخللفيات املختلفة   -نتيجة للحقائق التي تغريها املؤسسات واألشخاص  

 للمؤسسات طلب تدخل ف قرارات الفهرسة. 

منو كل  فهرس  ٢٠١٤،  Balkan, Bell)  : قام  دون  من  أنه  عن  الكاتبان  حتدث  حيث  املكانز  بربط   )

حوال  ، ستصبح عملية اسرتجاع البيانات ضمن دليل فهرس البيانات ف أحسن األا املصطلحات املُتحكم فيه

واخلطأ مكنز  و  ، بالتجربة  املكانز:  من  اثنني  إدارة  عىل  املتحدة  اململكة  بيانات  أرشيف  متعدد    ELSSTيعمل 

 منه.   ELSSTُأحادي اللغة، الذي تم اشتقاق مكنز   HASSETاللغات، ومكنز 

دم  يقو ( مكنز املفردات البرصية؛ كمثال نظام تنظيم املعرفة البسيطة،  ٢٠١٥،  O'DELLقدم الباحث )و

مكنز الكتب الفنية دراسة حالة بغرض إدراج املحتوى املرئي ف املكانز املكتبية باستخدام مثال نظام تنظيم املعرفة  

 البسيطة.  

)و الكّتاب  هو  ٢٠١٥،  Kless, Milton, Kazmierczak, Lindenthalحتدث  الذي  املقال  هذا  ف   )

تتم إعادة هندسة  و   ،شابه واالختالف الرسمية الربغامتية عن أوجه الت  ، حتدثوا بنية املكنز واألنطولوجيا   :بعنوان

لغة   باستخدام  املوصوفة  األنطولوجيات  ف  متزايد  نحو  عىل  فيها  املتحكم  املفردات  أنواع  من  وغريها  املكانز 

   ف جمال علوم احلياة. وبخاصةأنطولوجيا الويب )وجودية الويب(، 
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 دور املكانز 

عن  حتدث الكاتب    "التكشيف واملكانز واملستخلصات"(  2017ف الفصل اخلامس من كتاب )رشيف،  

الفنية واألوعية   املكانز ولغة التكشيف وف الفصل السابع عن التكشيف واملكانز واملستخلصات بني األعامل 

املكانز ودورها كعمل فني وأحد   املكتبية، حيث حتدث عن أمهية  دوات االسرتجاع وأنه وسيلة  ألواخلدمات 

ق املرجعية وأحد اخلدمات املكتبية مثل خدمات الرتمجة  أنه أحد األوعية أو الوثائو  ،لضبط وعرض لغة التكشيف 

 ف املكانز ثنائية ومتعددة اللغات. 

 البيانات املرتابطة واملكانز 

( ف دراسته إىل أمهية إتاحة املكانز والربط بني بعضها البعض من خالل تبني  Marco  ،2016تعرض )

تتطل  ةمبادر والتي  مثل ويكيبيديا  املصدر  التمثيلية،  البيانات مفتوحة  قوهتا  دقيقة وشاملة بسبب  ب معلومات 

كام اقرتح توفري أجهزة    ،وقدرهتا عىل دمج البيانات القائم عىل املفهوم واألبجدية لتنظيم املعلومات وتوحيدها 

أجل   املرادفات من  لربط  البيانات  تطوير مركز مفتوح  يتم  الرضورة، وأن  الداليل عند  التصفح  أفضل لضامن 

 . حتقيق التكامل

)و إتاحة  Grimoüard،  2014أشار  فرصة  الوزارة  اغتنمت  حيث  الفرنسية  الثقافة  وزارة  لتجربة   )

ن املكنز أصبح متاحا  إمرادفات للمحفوظات املحلية عىل شبكة اإلنرتنت الختبار تقنيات البيانات املرتبطة حيث  

وكان    RDFوهي لغة االستعالم عن البيانات اهليكلية    spaqlم وكذلك البحث فيه بلغة  2011للتصفح منذ عام  

املرادفات   للرقابة األخرى )قاموس  واملوارد اخلاضعة  املفردات  مع  البيانات  ملواءمة  أيًضا فرصة  املرشوع  هذا 

RAMEAU    وDbpedia  كام تعرض ف هذه الورقة ملبادرة البيانات احلكومية املفتوحة، والتي هتدف ليس فقط  )

ن أيًضا النظر ف بيانات املحفوظات مع البيانات الثقافية  إىل إنشاء إطار عمل تشغييل بني بيانات األرشيف، ولك

 األخرى. 

 حتديث املكانز وصيانتها 

( حتدث عن حتديث املكانز وصيانتها وأنه من الرضوري املحافظة عىل حداثة  ١٩٨٠ف مقال )عبد اهلادي،  

املعلومات، ويتضمن    املكنز بصفة مستمرة حتى يمكنه أن يؤدي دوره عىل أكمل وجه كأداة للتكشيف واسرتجاع

حتديث املكنز إضافة واصفات جديدة مل تستخدم من قبل أو استبعاد واصفات مل تعد صاحلة لالستخدام مع ما  

 يستلزمه األمر من إضافات وتغيريات بالنسبة للمصطلحات األخرى املوجودة باملكنز. 

 حوسبة املكانز واملكانز اآللية 

اجليل اآليل ملكانز الكلامت ذات الصلة باللغة اإلنجليزية والفرنسية واألملانية والروسية قام    :حتت عنوان

هنا  إ( بتوضيح وعرض طريقة لالستخالص التلقائي للكلامت ذات املعاين املامثلة حيث  ٢٠٠٨،  Rappالكاتب )

ي مصفوفات التأليف واجلمع للرتدد  وهي حتو  ،تستند إىل حتليل توزيع الكلمة ف جماميع نصية كبرية أحادية اللغة



 مراجعة علمية :  املكانز وفتاوى دار اإلفتاء املرصية 256

 

 

ومن خالل هذه الطريقة    ،املشرتك للكلمة، وتقليص أبعاد الفضاء الداليل من خالل إجراء جتزئة وفك قيمة املفرد 

 يتم احلد من مشاكل تناثر البيانات وحتقيق تأثري تعميم والذي بدوره حُيسن النتائج إىل حد كبري.  

هذه الورقة البحثية لطريقة حلوسبة املكنز من مدونة النص، بجانب    ( ٢٠٠٩،  Song, Park)  :أعد كل من و

العصب للشبكة  التعلم  الوثائقوخوارزمية  املُعدلة بخصوص تصنيف  اخللفي  االنتشار  املكانز  و  ،ية ذات  تكون 

الكلامت بني  الصلة  استخراج  طريق  عن  تتحقق  التي  البيانات  بنية  عن  عبارة  تلقائيا  الشبكة    ، املشيدة  وتعد 

 العصبوية إحدى األساليب الفعالة ف تصنيف الوثائق.  

 حتليل املكانز وتقييمها 

( ف هذا املقال احلديث عن املكنز الرتبوي ملنظمة اليونيسكو فتحدث بداية  ١٩٨٠تناول الكاتب )فودة،  

ؤوس املوضوعات التي يمكن  نجليزية وأنه يتكون من جزئني: أوال: قوائم قصرية لرعن املكنز األصيل باللغة اإل

هو    : أن تفهرس الوثائق الرتبوية أو ختتزن وتسرتجع عىل أساسها وهذه الرؤوس مقسمة إىل حقول: احلقل األول 

السياق أو بيئة عمليات الرتبية، واحلقل الثاين: اإلدارة الرتبوية، واحلقل الثالث: التعليم، واحلقل الرابع: املعلمون  

ل أنحاء البيئة التي تتم فيها العملية التعليمية، واحلقل اخلامس: العملية التعليمية الرتبوية  واملتعلمون والناس ف ك

من ناحية املتلقي أو الساعي إليه، واحلقل السادس: املادة التي يعلمها املربون ويتعلمها املرتبون، واحلقل السابع:  

احلقل الثامن: املكان والزمان؛ أما اجلزء الثاين املكون  املواد واألدوات التي تستعمل ف عمليتي التعليم والتعّلم، و

اإلنجليزية  باللغة  األصيل  وعبارات    ، للمكنز  بمصطلحات  ألفبائية  قائمة  عن  عبارة  وهو  األكرب  اجلزء  فهو 

املذكورة ف اجلزء األول  اعتبارها فروعا لرؤوس املوضوعات  تربوية يمكن  ويوجد هبا معلومات    ،ومفردات 

جانب الرسد األلفبائي، ثم أورد الكاتب مالحظات عىل الرتمجة العربية ملصطلحات املكنز فبداية  وإرشادات إىل  

حتدث عن أمهية ترمجة املكنز وبعدها حتدث عن أخطاء الرتمجة سواء ف املفردات أو ف فهم الرتاكيب للكلامت  

ح عىل اإلدارة املستعملة للمكنز  وأخريا اقرت  ،وحتدث أيضا عن نقص ف ترمجة القائمة األلفبائية وسوء عرضها 

كذلك اقرتح ترتيب املفردات واملصطلحات    ،استكامل النقص ف املكنز وإصالح سوء العرض ف الرتمجة العربية

ف النسخة املرتمجة ليتمكن مستخدم املكنز من الرجوع إىل قائمة ألفبائية عربية يمكن من خالهلا البحث بسهولة  

 ع إىل املصطلح األصل بكل سهولة من املكنز األصيل باإلنجليزية. عن املصطلح ومن ثم الرجو

 ( الباحث  استخدام  ( ٢٠٠٠،  Shorabiأعد  أثر  عىل  للتعرف  أجريت  قواعد   املكانز دراسة  ف 

من حيث االستدعاء والدقة ف االسرتجاع والوقت املستغرق ف البحث عن املعلومات،   الببليوجرافية البيانات

املعلومات   مجع  بيانات  وتم  قواعد  سبع  ف  الباحثني  من 

أن     .CBA, IPA, MEDLINE, ERIC, INSPECT, AGRIS and WAR هي: النتائج  وأظهرت 

ف اسرتجاع املعلومات يزيد من الدقة ويقلل االستدعاء ف حني أن استخدام اللغة الطبيعية ف   املكانز استخدام

  املستغرق للبحث مقابل قلة الدقة.البحث يؤدي إىل زيادة االستدعاء والوقت 

ال عيد،    باحث تناول  املقال ٢٠٠١)أبو  هذا  ف  حالة  "  : (  دراسة  املوسع:  املكنز  العربية:  تناول    "املكانز 

حيث قام فيها الباحث بوصف وحتليل املراحل    ،لدراسة حالة للمكنز املوسع كنموذج للمكانز العربية  ا ملخص
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وتطويره كأكرب مكنز عريب شامل مليادين املعرفة وأصبح ركيزة أساسية ف التحليل    التي مر هبا إنجاز املكنز املوسع 

املوضوعي ألوعية املعلومات ف عرص حيكمه التطور احلاصل ف تكنولوجيا املعلومات وقد انتهى الباحث إىل  

درجات االستفادة  جمموعة من التوصيات التي تعرب عن طموح اجلهات املشاركة ف املرشوع ف الوصول إىل أعىل  

املكنز    ،واالستخدام واالنتشار تطوير وحتديث  التوصيات: وضع كل اجلهود وتركيزها عىل عملية  ومن هذه 

وهتيئة كافة اإلمكانات   ،املوسع بصورة دورية ومنتظمة ومستمرة ووضع السياسات الكفيلة بتنفيذ هذه املهمة 

التحديث، استمرارية  الالزمة لضامن  واملادية  العمل ضمن  إوكذلك رضورة وضع    البرشية  ليبقى  سرتاتيجية 

اإلطار املؤسيس واالبتعاد عن ربطه باألفراد ووضع األسس التي تضمن ذلك ملا هلذا املرشوع من أمهية عظيمة  

للمكنز إعالميا   للتنفيذ للرتويج  قابلة  الوطني واإلقليمي والدويل، كذلك وضع خطط واضحة  املستوى  عىل 

 وكذلك عقد دورات تدريبية وورش عمل وندوات حول املكنز وسبل تطويره والنهوض  لضامن التمويل الذايت 

نرتنت يتم  به وضامن استمراريته عىل املستوى الوطني والعريب والعاملي، وأخريا بناء موقع خاص باملكنز عىل اإل

 من خالله ترويج املكنز وتبادل اآلراء واخلربات كحلقة نقاش والتزود بمصطلحات جديدة. 

واستعرض فيها وصف    "املكنز املوسع: التجربة والطموح  "  :هذه الورقة   (٢٠٠٢أعد الباحث )أبو عيد،  و

إليه   تفتقر  املعرفة  مليادين  شامل  عريب  مكنز  كأكرب  وتطويره  املوسع  املكنز  إنجاز  هبا  مر  التي  املراحل  وحتليل 

كيزة أساسية ف التحليل املوضوعي ألوعية  املكتبات ومراكز التوثيق واملعلومات ف الوطن العريب، حيث أصبح ر

املعلومات ف عرص حيكمه التطور احلاصل ف تكنولوجيا املعلومات، وقد استعرض الباحث ف ورقته بدايات  

لكرتونية من املكنز وختم بحثه بعدد من التوصيات منها: وضع كل اجلهود  املرشوع وآلية العمل والنسخة اإل

وحتديث املكنز املوسع وبصورة دورية ومنتظمة ومستمرة ووضع السياسات الكفيلة  وتركيزها عىل عملية تطوير  

لتنفيذ هذه املهمة وهتيئة اإلمكانات البرشية واملادية الالزمة لضامن استمرارية التحديث وكذلك رضورة وضع  

ملكنز إعالميا  سرتاتيجية ليبقى العمل ضمن اإلطار املؤسيس ووضع اخلطط الواضحة والقابلة لتنفيذ ترويج ا إ

 وكذلك بناء موقع خاص باملكنز يتم من خالله الرتويج له. 

)عمر،  و الكاتب  املقال٢٠٠٣حتدث  هذا  ف  العريب    "  : (  املكنز  للمرتادفات:  مكنزين حديثني  ف  نظرة 

الكبري العريب  واملكنز  ومفهومها  حتدث    "املعارص  مكنز  كلمة  معنى  وعرف  عام  بشكل  املكنز  عن  بداية 

ثم بدأ ف رسد مفهوم عن املكنزين حمل الدراسة وابتدأ باملكنز العريب املعارص ثم حتدث عن النظام    االصطالحي

الذي اتبعه املكنز ف اختيار الكلامت ثم أتبع ذلك بنظرة نقدية ف املكنز العريب املعارص، ثم أردف إىل رسد سلبيات  

هناك مجلة من املالحظات    تقارن بني املكنزين وكان  انتقل بعدها إىل عرض املكنز الكبري، ثم بعد ذلك و  ، املكنز

هناك طفرة علمية  ومنها: االختالف اجلذري بني منهجي املكنزين بدء من طريقة مجع املادة وانتهاء بتحريرها،  

 كبرية حققها املكنز الكبري بالنسبة للمكنز العريب املعارص، وهناك فرق كبري بني حجم املكنزين.

لكرتونية )عبد   التعريب واإلنشاء: رؤية حتليلية ف املؤمتر الثالث للتوثيق واألرشفة اإل املكانز العربية بني 

 ديب.   –لكرتونية.  ( هي ورقة بحثية قدمت ف املؤمتر الثالث للتوثيق واألرشفة اإل 2005اهلادي،  

الباحثة )فلمبان،   تقويمية  املكانز كأدوات للتحليل املوضوعي: دراسة    "  : ( بإعداد دراسة٢٠٠٨قامت 

العربية املكانز  العربية مها: مكنز مصطلحات علم    "الثنني من  املكانز  اثنني من  الدراسة إىل تقويم  هتدف هذه 
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الدراسة ف بدايتها تناولت املكانز كأدوات للتحليل املوضوعي ضمن    ، مكنز الفيصل و املكتبات واملعلومات،  

الفروقات بني  و  ،التكشيف واسرتجاع املعلومات  إطار نظري يوضح االستخدامات املتعددة للمكانز ف نظم

( اخلاصة  ٥٧٨ويتضمن اإلطار النظري أيضا رشحا لعنارص املواصفة القياسية العربية رقم )   ، العربية ف إعدادها 

النتائج أمهها  التزام املكنزين    :بإعداد وتطوير املكانز أحادية اللغة، وقد كشفت الدراسة عن جمموعة من  عدم 

وأن مكنز الفيصل كان أكثر نجاحا ف    ، جمال الدراسة بجميع عنارص مواصفة إعداد املكانز العربية وتطويرها 

املستفيد ومصطلحاته من مكنز مصطلحات علم   بلغة  التزاما  للوثائق، وأكثر  املوضوعي  املحتوى  التعبري عن 

حت لعملية  خلضوعه  نظرا  واملعلومات،  مجع  املكتبات  ف  التحليلية  الطريقة  عىل  واعتامده  مستمرة،  ديث 

  املصطلحات.

ف حماولة لتحسني معرفة نوعية قواعد البيانات القائمة عىل املوسوعات، تم إجراء دراسة استقصائية لـ  و

(Pinto  ،عىل جمموعة مستخدمني مهنية  ٢٠٠٨ )قاعدة البيانات  لسبانيني بغرض استكشاف عوامل اجلودة  إل

تم تطبيق منهجية حتليل العوامل عىل مصفوفة البيانات التي تم مجعها من آراء املستخدمني ف    ،ة عىل املكنزالقائم

جراء استخدام عمليات االستكشاف،  إو  ، عينة حمدودة من قواعد بيانات العلوم االجتامعية القائمة عىل املكانز

األولية   املتغريات  بتقليل  الباحثون  قام  والتفسري،  بمثابة    ٤إىل    ٣٩والرشح،  اعُتربت  والتي  رئيسية،  مكونات 

كام تعد هذه املكونات األربع الرئيسية بمثابة اإلطار    ، عوامل اجلودة الرئيسية لقواعد البيانات القائمة عىل املكانز

ار  ويمكنها أن توفر للعلامء أربعة طرق إلصد  ،واألداء والصياغة ووسائل املساعدة اخلارجية املفاهيمية التصورية 

 جودة املكانز والنقاط التي حتتاج إىل مزيد من البحث. 

بإجياز مشاكل األلفاظ املتجانسة  و( ف هذه الورقة البحثية مناقشة  ٢٠٠٨،  Neelameghanقام الكاتب )و

إنجليزي ثنائي اللغة، واألسباب الداعية وراء وقوع    - ف الصوت والكتابة التي نواجهها ف وضع مكنز تامييل 

ة من األلفاظ املتجانسة باللغة التاميلية الكالسيكية )عرص سانجام األول وعرص ما قبل عرص سانجام  أنواع معين

ويبدو أن هذا األخري عبارة عن إظهار وجتيل للنمط الثقاف، الُلغوي    ، رن الثالث قبل امليالد وما قبله(الق   –األول  

أيًضا إىل ممارسات التسمية املامثلة بني فئة معينة    كام متت اإلشارة  ،السلوكي للشعب التامييل خالل تلك األوقات 

 من السكان األصليني ف أمريكا الشاملية. 

)و الكاتب  بعنوان٢٠٠٨،  Cochraneقام  مقال  بكتابة  لرؤوس    :(  الكونجرس  مكتبة  مستقبل 

ص هبا  حيث أورد لويس تشان رًدا عىل مقالة بشأن التغيريات املو   ، املوضوعات: تعليقات عىل رد لويس تشان

املوضوعات لرؤوس  الكونجرس  مكتبة  هيكل  مكتبة    ، ف  هيكلة  إعادة  مزايا  عىل  خصيًصا  الرتكيز  وتم 

املُعينة املفردات  عىل  مبني  مكنز  أي  شأن  شأهنا  املوضوعات  لرؤوس  استكشاف    ، الكونجرس  تم  كام 

املع اسرتجاع  نظم  استخدام  وتضمنت  املقرتحة  املصدر  ملفردات  املُمكنة  املستقبل.  االستخدامات  ف  لومات 

بام ف ذلك مكتبة الكونجرس لرؤوس  ،إضافة إىل دراسة إمكانية دمج العديد من املفردات املتحكم فيها املوجودة  

الترشيعية ف ملف مصدر   الفهرسة  الطبية، ومفردات  املوضوعات  لرؤوس  املُضبطة  واملفردات  املوضوعات، 

 املفردات. 
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( بتقديم هذه الورقة البحثية  ٢٠٠٩  ،,Pastor-Sanchez, Mendez, Rodríguez-Muñoz)  : قام كل من

الداليل الويب  ف  املكانز  لتمثيل  األخرى  البدائل  مع  مقارنة  البسيطة  املعرفة  تنظيم  نظام  إىل    ،لتحليل  استنادا 

املكانز وتقد الوظيفية واهليكلية ف  الذي ي التغيريات  احلايل  السياق  نموذج    م ملحة عامة عن  التخيل عن  فيه  تم 

التصوري املفاهيمي  الترصيف  نموذج  لصالح  اللغوي  املبادرات    ،الترصيف  وصف  تم  املنهاج  نفس  وعىل 

املختلفة باختصار لتمثيل املكانز باستخدام مفردات إطار توصيف املوارد، وبالتايل تطبيقها عىل الويب الداليل،  

 البسيطة.  مع إيالء اهتامم خاص لنظام تنظيم املعرفة 

القاعدة النظرية للتقييم الكمي لوحدة شبكة مصطلحات مكنز قائم عىل نظرية املعرفة لكانط  :  بعنوانو

بكثري. ويستند    ١٨٧٦( أنه قد تم تنفيذ التقييم الكمي للمكانز قبل عام  ٢٠١٠،  Amirhosseiniقال الكاتب )

كنز، وبعضها يقوم بإحصاء املصطلحات املفضل  هذا النوع من التقييم عىل إحصاء العوامل اخلاصة ف بنية امل

وبالتايل، تم اقرتاح العديد من االختبارات    ، ها غري املفضلة، ومصطلحات اإلسناد الرتافقي وما إىل ذلكءإحصا 

ف هذه املقالة حاول الكاتب رشح بعض املعدالت ف جمال التقييم الكمي  و  ،اإلحصائية وتطبيقها لتقييم املكانز

ومؤرشات البناء، والفكر املعرف ف هذا النوع  "قاعدة نظرية مؤرشات النسب   ،صطلحات مكنزلوحدة شبكة م

 تم مناقشتها ف هذا املقال.  وقد  من التقييم الكمي، 

  Non-agricultural databases and thesauri  "  :ف هذه الورقة البحثية(  Bartol.، 2012هدف ) و

Retrieval of subject headings and non-controlled terms in relation to agriculture"    إىل  هدق

ة املحددة، وقواعد البيانات، واملفردات )املكانز( اخلاصة املتحكم  يتقييم االستفادة من نظم املعلومات غري الزراع

الزراعية املعلومات  واسرتجاع  تنظيم  ف  الشجري    ، فيها  اهليكيل  الرتكيب  ذلك ف حتديد  من  الغرض  ويتمثل 

للبيانات )البنية الشجرية( املقرتنة باملكانز، وعناوين مصطلحات املوضوعات املتحكم فيها )كلامت العناوين،  

والواصف(، واخلصائص األساسية القائمة عىل قاعدة البيانات؛ وكذلك تقييم كيفية قيام املصطلحات املتحكم  

بمصطلحا  يتعلق  فيام  )االستدعاء(  االسرتجاع  نتائج  بتحسني  ف  فيها  فيها  املتحكم  غري  احلرة  النصوص  ت 

 امللخصات وعناوين الوثائق.  

  "امليتاداتا ومستقبل تنظيم املعلومات: مدخل جديد  "  :م( هذه الدراسة ٢٠١٣قدم الكاتب )عبد اهلادي،  و

ل  إىل مؤمتر وكان هدف هذه الدراسة فحص وحتليل النظم الرئيسية التي مر هبا تنظيم املعلومات وصوال إىل املدخ 

املتمثل ف مشاركة القارئ ف تنظيم املعلومات من أجل التعرف عىل تأثري هذا الوافد اجلديد عىل النظم السابقة  

الفئات ف   أو  القائمة عىل استخدام األلفاظ  امليتاداتا املوضوعية  الدراسة عىل  املستقبل وترتكز هذه  وتوقعات 

وتقوم عىل استقراء اإلنتاج الفكري    ،ج الوصفي التحلييل وصف املحتوى وحتليله وقد اعتمدت الدراسة عىل املنه

املتعلق باملوضوع وفحص مواقع بعض النظم املتاحة، وقد قامت هذه الدراسة من أجل التعرف عىل مدى تأثري  

مشاركة القارئ عىل تنظيم املعلومات بصفة عامة ومدى تأثريها عىل النظم األخرى القائمة لتنظيم املعلومات  

الواحد  بصفة خاصة القرن  أوائل  أبرزها: ظهور نظام جديد منذ  النتائج  البحث إىل جمموعة من  ، وقد خلص 

والعرشين لتنظيم املعلومات يتمثل ف كلامت أو فئات يقدمها القارئ لوصف حمتوى املصادر وحتليلها فيام يعرف  

، ويكمل هذا النظام اجلديد مثلث  بالفولكسونومي وقد أثار هذا النظام مناقشات واسعة ف عامل تنظيم املعلومات



 مراجعة علمية :  املكانز وفتاوى دار اإلفتاء املرصية 260

 

 

للنظام  و االختصاص ومنتج املعلومات واملستهلك للمعلومات،    :تنظيم املعلومات القائم عىل أطراف ثالثة هي 

بعض املزايا وبعض العيوب فليس هناك نظام واحد كامل ومن املتوقع استمرار  ف  شأن األنظمة السابقة  كشأن  

متفاوتة وحدوث نوع من التكامل بينها ومن املقرتحات التي أوىص هبا الدكتور فتحي  األنظمة معا بدرجات  

البيئة   ف  الفولكسونومي  عىل  تطبيقية  وبحوث  دراسات  عمل  عىل  العريب  واألكاديمي  البحثي  املجتمع  حث 

وضوعات  العربية ورضورة االستفادة من اإلمكانيات التي تتيحها الفولكسونوميات ف إثراء قوائم رؤوس امل

 واملكانز العربية وكذلك تشجيع القراء العرب عىل توسيم املصادر املتاحة عىل الويب باللغة العربية 

  " :من هذه الورقة البحثية   (٢٠١٣، Shiri, Ruecker, Bouchard, Doll, Fiorentino) : هدف كل من

User Evaluation of Searchling and T-saurus: Multilingual Thesaurus-Enhanced Visual 

Interfaces for Digital Libraries"    ثنني من املكانز متعددة  الإعداد تقرير عن تقييم املستخدم املقارن  هدفا

مكنز سريتشلينج ومكنز يت ساورس، حيث تم تصميمهام    : وهي  ،اللغات املزودة بواجهات املستخدم البرصية 

مهام بحثية    ة من املستخدمني األكاديميني لتنفيذ ثالث  25واستخدمت الدراسة    ، وتطويرمها للمكتبات الرقمية

أن املستخدمني كان بمقدورهم النجاح ف تنفيذ مهام البحث  بوتشري نتائج الدراسة    ، كال واجهتي املستخدم ل

 باستخدام املكنز املزود بواجهات البحث.  

)العفدري،  و الباحث  الدراسة٢٠١٤هدف  هذه  خالل  من  امل  "  :(  التحليل  العربية  أدوات  وضوعي 

حتليل ومقارنة أدوات التحليل    "واألجنبية: دراسة نقدية مقارنة الستنباط أسس نظرية عربية للتحليل املوضوعي

املوضوعي العربية واألجنبية من أجل اخلروج بأسس إلعداد أدوات خاصة بالتحليل املوضوعي العريب، وقد  

ة مراجعة التي تم تطبيقها عىل عينة أدوات التحليل املوضوعي  اعتمد عىل املنهج التحلييل املقارن باستخدام قائم

تسع  إىل  وأربعة    ة انقسمت  مقدمة  من  الدراسة  وتكونت  وأجنبية،  عربية  مكانز  ومخسة  وأجنبية،  عربية  قوائم 

 فصول وخامتة. 

الكاتب ) املقالة   ( ٢٠١٤  ،Martínez-González, Alvite-Díezقال    On the evaluation  "  :ف هذه 

of thesaurus tools compatible with the Semantic Web"    مع املتوافقة  املكانز  أدوات  تقييم  بشأن 

ُتعد املكانز بمثابة ُنظم التنظيم املعرفة القيم )ُنظم تنظيم املعرفة( والتي ُتدعم استخراج  و  ، خدمات الويب الداللية

ف املكانز ليعمل بمثابة دعم لعمليات البحث    اُمتجدد  ا لية اهتاممأنتجت خدمات الويب الدال  ، املعلومات املُقدمة

 الداليل وغريها من خدمات القيمة املضافة.  

التصميم والتقييم االستجايب االجتامعي بشأن ُمعجم مفردات تعويض العامل ملنظمة جمتمعية مع   :بعنوان

( هذا  ٢٠١٥،  Soglasnova, Hansonكاتبان )التطبيق االختياري لتحليل العمل املعرف: دراسة حالة، يقدم ال

االجتامعية االستجابة  تقييم  عن  حالة  دراسة  املتخصص    ، املوضوع  املكنز  ف  املستخدمة  املصطلحات  وصلة 

اكتشاف   متطلبات  تلبية  بشأن  املساعدة  تقديم  إىل  املكنز  وهيدف  جمتمعية.  قانونية  طبية  ملكتبة  أنشئت  والذي 

ليمية ملؤسسة صغرية تتوىل الدفاع نيابة عن العامل املصابني بغية العدالة القانونية  املعلومات واالحتياجات التع

يعمل املؤلفون عىل إدراج ملحة عامة عن مرشوع املكنز والسياق    ، واالجتامعية داخل نظام تعويض عامل أونتاريو

منهجية التقييم املناسبة ف كٍل  التارخيي لتعويضات العامل، حيث يناقشون استخدام حتليل العمل املعرف باعتباره  
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الدروس   وبعض  املامرسة  ف  تطبيقاهتا  عىل  أمثلة  مع  اخلصوص،  وجه  عىل  والطبية  املادية  التعاون  ثقافة  من 

 املستفادة. 

( الكمي ٢٠١٥،  Amirhosseini, Salimقام كل من  احلركة  بتقييم  بنية    ة(  البساطة ف  التعقيد نحو  من 

نوان املقال الذي قال فيه الكاتبان تلعب مفاهيم البساطة والتعقيد أدواًرا رئيسية  واصفات املكانز فكان هذا هو ع

تعرض هذه الورقة تقريًرا عن التحقيق ف هذه املفاهيم    ، ف ختزين املعلومات واسرتجاعها ف عملية تنظيم املعرفة

ف بناء الواصفات حيث    ويتمثل الغرض الرئييس من البساطة ف تقليل عدد الكلامت  ،بخصوص بنية الواصفات

تؤثر هذه الفكرة ف العالقات والدقة واالستجابة الداللية، وقد ُأجرى هذا البحث باستخدام أسلوب التحليل  

 اإلحصائي وحتليل املحتوى.  

 المحور الثاني: الفتاوى ودار اإلفتاء المصرية

قامت الباحثة )عبد اخلالق،    "تالفتوى الدينية كمصدر من مصادر املعلوما "  :ف أطروحة ماجستري بعنوان 

تاحة الفتاوى الدينية ف أرسع وقت وبأقل جمهود ويتم ذلك من  إ ( بوضع تصور مستقبيل لضبط وحفظ و2018

رصد  وخالل حتقيق جمموعة من األهداف الفرعية التالية: التعرف عىل نشأة وتطور الفتوى بدار اإلفتاء املرصية،  

وقد اعتمدت هذه األطروحة    ، 2017وحتى هناية    1895منذ عام    املرصية أشكال توثيق الفتوى بدار اإلفتاء  

تصميم    : ليها الدراسةإعىل املنهج املسحي امليداين باألسلوب الوصفي التحلييل، ومن أهم النتائج التي توصلت 

  شجرة تصنيف موضوعية للعلوم الدينية اإلسالمية ُحكمت هذه اخلطة من قبل متخصصني ف العلوم الرشعية،

بام  و الببليوجراف  يعترب أول حماولة للضبط  املكتوبة، والذي  الفتاوي  الدراسة نموذًجا مقرتًحا لوصف  قدمت 

 يتناسب وطبيعة البيانات املتاحة للفتوى املكتوبة. 

( الكاتبة  والفتاوى،  ١٩٩٧،  أمحد هدفت  االستفتاءات  قيد  أسلوب  عىل  التعرف  إىل  الدراسة  هذه  ف   )

حكام الرشعية، والتعرف عىل طريقة حفظ  ا الرد عىل االستفتاءات وإصدار الفتاوى واألواملراحل التي يمر هب

وتنظيم السجالت وأسلوب الرتميم املتبع، أيضا دراسة احلالة املادية للسجالت، ليمدنا بمعلومات عن الوثائق  

تسا  التي  اإلجياد  وسائل  من  عدد  إعداد  إىل  باإلضافة  ترميم  إىل  حتتاج  والتي  الباحثني  التالفة  تعريف  ف  هم 

باملجموعة وحمتوياهتا وحالتها وأماكن تواجدها، وتوضيح االستخدامات والقيم املختلفة للمجموعة. استخدم  

األدوات   ببعض  االستعانة  تم  وقد  الرتكيبي،  واملنهج  التحلييل،  واملنهج  الوصفي،  واملنهج  املسحي،  املنهج 

 ملوجودين والذين أحيلوا للتقاعد.  املنهجية واملقابلة الشخصية مع املسئولني ا

( ف هذه الدراسة رصد واقع الفتوى ف دار اإلفتاء املرصية بمنهج حتلييل  ٢٠٠٩حاول الباحث )إبراهيم، 

ف فرتة د. عيل مجعة، والتأريخ لدار    2005ف الفرتة من تويل الشيخ جاد احلق مهمة اإلفتاء بالدار وحتى عام  

ئج التي قدمتها الدراسة:  التاريخ لنشأة دار اإلفتاء املرصية ما يزال يكتنفه الغموض،  اإلفتاء املرصية، ومن النتا 

للديار املرصية، مساحة االتفاق ف فتاوى دار اإلفتاء كبرية    فال يمكن اعتبار الشيخ حسونة النواوي هو أول مفٍت 

أثبت  ومفِت بني الطول والقرص،  كن هناك طريقة واحدة عند كل مفِت ف فتاويه؛ فرتاوحت فتاوى كل  تجدا، مل  

القضاء، عناوين   بعمله ف  لتأثره  الشيخ جاد احلق؛ وذلك  فتاوى  القانونية والقضائية ف  الصبغة  البحث غلبة 
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الفتاوى يغلب عليها طابع العموم، كان الغالب ف فتاوى دار اإلفتاء ذكر احلجة والدليل، وأخرًيا مثلت املسائل  

 الرشعية عىل احلجة القانونية.   ةوقدمت احلج السياسية ندرة ف الفتاوى

( ف بيان خطوات الرد عىل األسئلة واالستفسارات داخل دار  ٢٠١٢متثلت أهداف دراسة )أبو العزم،  

اإلفتاء املرصية،  من أجل تقديم احللول للقضاء عىل فوىض الفتاوى من خالل إيضاح ما تقوم به دار اإلفتاء من  

حكامها، وقد اعتمدت الدراسة عىل املنهج التحلييل،وتوصلت الدراسة إىل جمموعة  أسالمية وبيان للرشيعة اإل

النتائج أمهها  فتاء خدمة متميزة وهى خدمة الرد عىل االستفسارات بشكل منضبط وتسليم  تقدم دار اإل ::من 

التي يرغبها السائل، حرص األاإل لتي تقارب ثالثة آالف  ىل الدار بشكل يومي وا إسئلة الواردة  جابة بالصورة 

استخدام التكنولوجيا احلديثة ساعد ف التفاعل  وشخاص باملؤسسة، سؤال يوميا ويتضح من ذلك مدي ثقة األ

رسعة االستجابة عىل أسئلة املستفيدين وذلك من خالل اجلدول الزمني املوضوع ف كل  وبني املفتي واملستفتي، 

ىل بحث مطول،العمل اجلامعي له دور كبري  إجابة ساعتني إذا مل حيتاج  دارة فال ترتاوح املدة ما بني السؤال واإلإ

وخرجت الدراسة بالتوصيات التالية: رضورة عمل دراسة حتليلية عىل    ف رقي املؤسسة ف خدماهتا التي تقدمها 

وعىل   موضوع الطالق  :الفتاوى من جهة مدلوالهتا االجتامعية وذلك حلرص املشكالت االجتامعية املتكررة مثل 

ذلك يمكن تشكيل جلان بحثية لتزور تلك املناطق وتقوم بدراسة هذه الظاهرة ووضع حلول إجيابية للحد من  

ليه  إدارة رشعية وذلك ليمد أمني الفتوى بام حيتاج  إ خصائي مكتبات ومعلومات بكل  أرضورة وجود  واملشكلة،  

املؤسسات التي تقوم عىل خدمة املعلومات،    فتاء وتعميمها عىل دارة ف دار اإلنرش أسلوب اإلومن معلومات،  

 فتاء فروع ف مجيع املحافظات حتي تكون قاعدة اخلدمة أكرب وأعمق.ن يكون لدار اإلأجيب و

( إىل الوقوف عىل اجلهد الذي تقوم به دار اإلفتاء املرصية ف داخل مرص  ٢٠١٣هدف الباحث )أبو النجا،  

الرسمي  املؤسسات  إحدى  باعتبارها  الفتوىوخارجها  إصدار  ف  هبا  املنوط  والثقافة    ، ة  الدعوة  قسم  اهتامم 

اإلسالمية باملؤسسات التي ختدم الدعوة اإلسالمية، وكيفية االستفادة منها ف جمال الدعوة اإلسالمية. ومن أهم  

  ،اإلسالم النتائج هلذه الدراسة: اعتمدت دار اإلفتاء عىل الرتمجة إىل لغات عدة لإلفتاء لتعريف غري املسلمني ب

، وقامت بنرشه بطرق متعددة، اهتمت الدار بالداعي -اإلسالم   -اهتمت الدار باملدعو إليه وهو موضوع الدعوة  

إىل اهلل، وأوجبت عىل املسئولني أمورا عند اختياره، وأوجبت عىل الداعي إىل اهلل صفات ال بد من توافرها فيه،  

لتح  بعقد دورات  األئمة واخلطباء  ثوقامت  دار    مهارات  أنشأت  والتدريس،  لإلفتاء  واملتصدرين  والوعاظ، 

اإلفتاء مركزا للتعليم عن بعد يتلقى الدارس فيه العلوم الرشعية من خالل شبكة املعلومات الدولية اإلنرتنت  

مع إعطائه شهادة معتمدة من دار اإلفتاء املرصية، اهتمت الدار بالباحثات ف العلوم الرشعية لثقل مواهبهن  

فادة منهن ف العلوم الرشعية وغريها من العلوم، قامت الدار ببيان رأي الدين فيام خيص قضايا األقليات  واالست

والتطرف،   الغلو  ظاهرة  حول  العامل،  ف  والتدخني،  واملسلمة  املعارصة  واملرأة  و املسكرات  الطفل  قضايا 

م،وعملها  لإلفتاء  يتصدى  اختيار من  يتم  بام ييل: جيب أن  الباحث  قبل جلنة متخصصة تضم علامء  وأوص  ن 

الختيار أفضل العنارص التي تقوم بأداء هذه املهمة اجلليلة، عىل املفتي مراعاة واقع الناس وأعرافهم    متخصصني

وظروفهم وأحواهلم، وال بد أن يعلم أن هناك رضورات تقدر بقدرها، وأن هناك فتاوى خاصة ال تقال للعامة  



 263 أمحد رجب حممد أبو العزممراجعة 

 

 

خاصة، جيب عىل الدعاة دراسة فقه اخلالف وآدابه ورشوطه، إصدار ميثاق  وفتاوى عامة قد تتغري ف ظروف  

 للفتوى معتمد من دور اإلفتاء واملجامع الفقهية اإلسالمية يأخذ صفة اإللزام ويعاقب من خيالفه. 

( بالتحدث عن اجلهود الفقهية التي قام هبا علامء دار اإلفتاء املرصية من  ٢٠١٥قام الباحث )عبد الغني،  

الناحية الرشعية ف سبيل السعي للوصول إىل احلكم الرشعي، وقد استخدم الباحث املنهج االستقرائي التحلييل  

حيث قام بجمع الفتاوى التي ختتص باملعامالت املالية وعرض منها اآلراء املختلفة، وقد حصل عليها من خالل  

عام   ف  اإلسالمية  للشئون  األعىل  املجلس  وهي١٩٨٠مطبوعات   ( عنوان  م  حتت    الفتاوى“  : مطبوعات 

سطوانة لفتاوى دار اإلفتاء صدرت  أف عرشين جملدا ( ومجع أيضا من   وتقع  ” املرصية  اإلفتاء  دار  من   اإلسالمية 

الدكتور عيل مجعة بابني   ، ف عهد األستاذ  الدراسة عىل مقدمة منهجية وبحث متهيدي أعقبه  وقد شملت هذه 

 ذلك النتائج والتوصيات واخلامتة.  اب الثاين إىل أربعة فصول ثم تال وقسم الباب األول إىل فصلني والب

 المحور الثالث: المكانز

 : املكانز أحادية اللغة 

عىل    - العربية  املكانز  إتاحة  جتارب  أنضج  من  لألوقاف(  العامة  )األمانة  عريب  الوقف(  علوم  )مكنز 

كل اهلرمى أو اهلجائي وهو مكنز أحادي اللغة  اإلنرتنت حيث يوفر البحث التفاعيل ملصطلحات املكنز إما بالش

اإلصدار   تصميم  وتم  الكويت  دولة  هبا  تقوم  التي  التنفيذية  املرشوعات  كأحد  املكنز  هذا  يصدر  )العربية(،  

 http://lib.awqaf.org:88/intro.htmوهو متاح عىل املوقع التايل:   ،اإللكرتوين بحيث يعمل ف بيئة مارك

)عبيد،    - املرأة( عريب  الباحث ٢٠١٠)مكنز  أطلق عليه  فاطمة وهو مكنز شبكي هيتم بكل    :(  نموذج 

بدراسة   املعنية  املؤسسات  من جمموعة من  عبارة عن شبكة  باملرأة، وهو  اخلاص  الفكري  اإلنتاج  موضوعات 

 موضوعات املرأة واجلندر والنسوية. 

مصطلح تقريبا تناول   ١٠٠٠( يشتمل املكنز عىل ما يقرب من  ٢٠١٣لس( عريب )شهاب،  )مكنز األند -

مصطلحات ف مجيع مناحي احلياة العلمية واالقتصادية والدينية واالجتامعية واإلدارية والسياسية والعسكرية،  

وعي لإلنتاج الفكري  مكنز جتريبي لإلنتاج الفكري ف األندلس )عرص الدولة األموية( ليسهم ف التمثيل املوض 

الرسائل العلمية،  والكتب املطبوعة،  وهلذه الفرتة وجتميع مصطلحات املكنز من عدة مصادر منها: كتب الرتاث،  

 الكشافات. والببليوجرافيات،  وخطط التصنيف، وقوائم رؤوس املوضوعات، والدوريات، و

البيئة،    - صحة  أنشطة  )مركز  إنجليزي  الدويل(  املياه  مكنز  (  ١٩٩٠)مكنز  عىل  مبني  املكنز  هذا 

Interwater Thesaurus   ( الذي أصدره مركز اإلحالة الدويلIRC  )  ف هولندا، وهو أيضا مكنز صغري

 مصطلح، والطبعة املنشورة هي الطبعة اإلنكليزية فقط.   ٤٠٠٠إذ إن عدد مصطلحاته  

( هذا املكنز أحادي  ١٩٩٤)مكنز الفيصل( عريب )مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية،    -

% من مداخل  ٦١املكنز ف عدد الالواصفات إذ بلغت    بالغ الواصفة، كام    ٤٩٢٢  ،وواصفة  ٣١١١اللغة، ويشمل  

 كام استخدم املكنز رموز ألف باء عددية لألوجه.  ،املكنز، وهي نسبة غري مقبولة ف املكانز

http://lib.awqaf.org:88/intro.htm
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ألف كلمة من املرتادفات    157( يشتمل عىل أكثر من  ٢٠١٥)مكنز مرييام وبسرت( إنجليزي )وبسرت،    -

واملتضادات، ويشتمل عىل تعريفات موجزة تصف املعاين املشرتكة، وُرتبت املصطلحات فيه أبجديا، وهو متاح  

التايل:   املوقع  -http://www2.merriam-webster.com/cgiعىل 

bin/mwthesadu?book=Thesaurus&va=sample 

( هو أول مكنز تارخيي شامل وحيتوي عىل كل  ٢٠١٥كسفورد التارخيي( إنجليزي )أكسفورد، أ)مكنز   -

  ف   ومعنى مفردة  ألف ٨٠٠ عىل  ويشتمل  –العرص احلايل نجليزية القديمة إىل اإل من  –كلمة ف اللغة اإلنجليزية  

  وتتبع   الفردية  الكلامت  مرادفات  باكتشاف   للمستفيد   وتسمح   اإلنرتنت   عىل   متاح  اآلن  وهو   فئة،   ألف  ٢٣٥

-http://public.oed.com/historical-thesaurus-of-the:  التايل  املوقع  عىل   متاح  وهو  الزمان،  مر  عىل   تطورها 

oed/ 

اجلغرافية  -  لألسامء  جيتي  متحف  (  Getty Thesaurus of Geographic Names )مكنز 

ء وأوصاف ومعلومات أخرى ألماكن  يشتمل عىل مفردات منظمة، بام ف ذلك أسام  (٢٠١٥  جيتي، )  إنجليزي

التايل:  م املوقع  عىل  متاح  وهو  )اإلنجليزية(،  اللغة  أحادي  مكنز  وهو  املعامرية،  واهلندسة  للفن  همة 

http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/index.html 

 املكانز ثنائية اللغة 

  "  الطفولة   مكنز  "( يقدم  ٢٠١٥إنجليزي )املجلس العريب للطفولة والتنمية،    - )مكنز الطفولة( عريب    -

  أو   املتخصصة   البيانات  وقواعد   املعلومات   مرافق  مجيع  ف   استخدامها   يمكن ( إنجليزي  –  عريب) اللغة  ثنائية  أداة

ويشتمل    ، املهتمة بمجال الطفولة بل وأيضا  يالئم جماالت التنمية البرشية املختلفة واملتعلقة بتلك الفرتة العمرية

املكنز متاح عىل  و  ،ال واصفة   ٢٠٠واصفة تقريبا و   ٢٥٠٠  : مصطلح منها   ٢٧٠٠هذا املكنز عىل ما يقرب من  

 http://www.arabccd.org/meknaz/main.htmاملوقع التايل: 

  حمو   مكتب )  فرنساوي  -   إنجليزي (  Canadian Literacy Thesaurus )مكنز التعلم الكندي  -

  عىل  يشتمل  الكندي التعلم  مكنز ( ٢٠١٥  كندا، االجتامعية والتنمية  البرشية واملوارد األساسية  واملهارات  األمية 

اإلن  م  موحدة  قائمة  باللغتني  املعيارية  وهذه  الكلامت  الكبار،  لدى  األمية  حمو  جمال  ف  والفرنسية  نجليزية 

كندا ف  األمية  ملحو  واملامرسات  األنشطة  تنوع  تعكس  التايل:    ، املصطلحات  املوقع  عىل  متاح  وهو 

http://thesaurusalpha.org/homeenglish.htm 

  املكتبة )  أسباين  -   إنجليزي :(  NAL Agricultural Thesaurus )مكنز املكتبة الوطنية الزراعية -

  الزراعية،   املعلومات   ووصف  لتنظيم   NAL ( يتم استخدام قاموس املرادفات الزراعية٢٠١٥  الزراعية،   الوطنية 

  اسرتجاع   لتحسني   للفهرسة   استخدامها   يمكن   التي  واإلسبانية  اإلنجليزية   اللغتني  ف   القياسية  الرشوط   ويوفر 

 http://agclass.nal.usda.gov/agt.shtml: التايل املوقع عىل  متاح  وهو املعلومات، 

http://www2.merriam-webster.com/cgi-bin/mwthesadu?book=Thesaurus&va=sample
http://www2.merriam-webster.com/cgi-bin/mwthesadu?book=Thesaurus&va=sample
http://public.oed.com/historical-thesaurus-of-the-oed/
http://public.oed.com/historical-thesaurus-of-the-oed/
http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/index.html
http://www.arabccd.org/meknaz/main.htm
http://thesaurusalpha.org/homeenglish.htm
http://agclass.nal.usda.gov/agt.shtml
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 املكانز متعددة اللغات 

لتوثيق واملعلومات ف األمانة العامة جلامعة الدول  فرنساوي )مركز ا  -إنجليزي    -)مكنز اجلامعة( عريب    -

الذي أعدته مكتبة داغ مهرشولد ف األمم املتحدة. كام أجريت    UNBIS( أصل هذا املكنز مكنز  ١٩٨٧العربية،  

ثانية صدرت لألصل لكن مكنز اجلامعة مل يستفد منها   ، تعديالت كثرية عىل األصل واملكنز    - ورغم أن طبعة 

لقد اشتملت    -العربية، اإلنكليزية، الفرنسية(، رغم أن النسخة املطبوعة هي الطبعة العربية فقط ثالثي اللغات )

الواصفات عىل واصفات مركبة ذات توافق مسبق ال حاجة إليها، إذ إن ذلك من خصائص رؤوس املوضوعات  

 مصطلح.   ١٠.٠٠٠وليس املكانز. يضم املكنز حوايل  

( بني هذا املكنز ثالثي  ١٩٨٨فرنساوي )املؤسسة العربية للتشغيل،  - إنجليزي   - )مكنز العمل( عريب    -

مكنز   عىل  طبعة    ILO Thesaurusاللغات  بمكنز    ،١٩٨٥ف  جدا  متأثر  األصيل  واملكنز 

MACROTHESAURUS  مصطلح. ٧٥٠٠. يضم املكنز حوايل 

املتحدة  - الببليوجرافية لألمم  املعلومات  نظام    مهرشولد،   داغ  مكتبة)   اللغات   متعدد(  UNBIS )مكنز 

(  اإلسبانية  –  الروسية  –  الفرنسية  –  اإلنجليزية  –   الصينية  –  العربية) -اللغات  املتعدد  املكنز  حيتوي(  ٢٠١٥

عىل املصطلحات املستخدمة لوصف   -إدارة شؤون اإلعالم ف األمم املتحدة /مهرشولد    داغ  مكتبة  أنشأته   الذي

األمم   لوثائق  املوضوعي  املتحدةاملحتوى  األمم  وأنشطة  بربامج  املرتبطة  املطبوعات  من  وغريها  إن  ، املتحدة 

عام   املكنز،الصادرة  هلذا  الثالثة  من   ، ١٩٩٥الطبعة  يقرب  ما  ترمجة  فإن  اللغات،وهلذا  ثالثية    ٧٠٠٠كانت 

 مصطلح إىل اللغات الرسمية الثالث األخرى تعد مهمة ضخمة . 

)املكنز السكاين( متعدد اللغات )وحدة الدراسات السكانية ف األمانة العامة جلامعة الدول العربية،    -

وهو    ،١٩٨٤الصادر ف عام    )Population Multilingual Thesaurus (PMT( هذا املكنز مبني عىل  ١٩٨٨

 مصطلح.    ٣٢٠٠مكنز صغري ثالثي اللغات، عدد مصطلحاته مجيعها  

( هذا املكنز هو أضخم  ١٩٩٣وك( ثالثي اللغة )منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة،  )مكنز أجروف  -

وهو   ،واصفة عربية   ٩٠٠٠واصفة باإلضافة إىل أكثر من  ١٤٧١٤مكنز معرب حتى اآلن إذ يبلغ عدد واصفاته 

يب املكنز وبناؤه  وقد أنجز تعر  ١٩٩٢الصادر عن املنظمة ف عام    AGROVOCمبني عىل الطبعة الثانية من مكنز  

 ف احلاسوب وإصدار النسخة الورقية.  

( أنجز هذا املكنز ف  ١٩٩٣)مكنز البنك اإلسالمي للتنمية( متعدد اللغات )البنك اإلسالمي للتنمية،    -

وهو مبني عىل الطبعة الرابعة من    - إذ إنه أصبح اآلن معدا للنرش أيضا   ،الوقت نفسه الذي أنجز فيه املكنز السابق

  - ١٩٩١( ف عام  OECDالصادرة عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )  MACROTHESAURUS  مكنز

كام    ،واصفة   ٤٢٨٥بعد أن كان    اتواصف  ٧٤٠٩ولكن مصطلحات كثرية أضيفت إليه وأصبح عدد الواصفات  

 عربية.   ات ال واصف ٣٣٠٨حيوي  

املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم،  فرنساوي )  -إنجليزي    - )مكنز الرتبية والثقافة والعلوم( عريب    -

وقد صدرت الطبعة األوىل املعربة عن    ،وهو تعريب للطبعة الثانية  ،( بني هذا املكنز عىل مكنز اليونسكو ١٩٩٤

وتنرش املنظمة هـذه الطبعة الثـانية علـى موقعهـا فـي    ،1995املنظمة العربية للرتبية والثقـافة والعلـوم سنة  
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يتكون  www.alecso.org.tnرتنت )نشبكة اإل املستفيدين من أجل تصفحه واستخدامه،  ( إلتاحتها جلمهور 

تشتمل عىل قائمة  مكنزا    87املكنز من سبعة حقول، ويتفرع كل حقل إىل جمموعة من املكانز املصغرة وعددها  

  - الثقافة   - 3  - العلم  - 2  – الرتبية    -1ويتكون املكنز من املجاالت التالية:    ، املصطلحات املعتمدة والعالقات

  الدول   - 7  -واالقتصاد  والقانون  السياسة  - 6  -واالتصال   املعلومات -5  -واإلنسانية  االجتامعية  العلوم  - 4

 .. الدول وجتمعات

( جاء هذا  ١٩٩٦فرنساوي )مركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث،    - إنجليزي    -)املكنز املوسع( عريب    -

مغطيًا   ليكون  مقتنياهتا  املكنز  التي متثل  املعلومات  املكتبات ومراكز  ليلبي حاجة  مقبول  بتوازن  املعرفة  مليادين 

مثل  أو شبه شاملة  والعامة   :تغطية موضوعية شاملة  والوطنية  اجلامعية  بني    ،املكتبات  للتعاون  وجاء حصيلة 

ويعد هذا املكنز بحق أضخم    ،مؤسسة عبد احلميد شومان ومركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث )ديب( وبلدية ديب

 ( عىل  واصفاته  تزيد  إذ  اآلن  حتى  اللغات  ٢٤مكنز  من  لغة  كل  الالواصفات ف  إىل  باإلضافة  واصفة  ألف   )

فيه   :الثالث  املمثلة  الفرنسية(  اإلنجليزية،  املكانز  استفادكام    ،)العربية،  بناء  السابقة ف  املحاوالت    ،املكنز من 

ويقع املكنز ف ثالث جملدات شمل املجلد األول املقدمة وقائمة األوجه    ،( وجهاً ٢٧قسمت األوجه ف املكنز إىل )

أما الثالث فهو    ، والقائمة اهلجائية )من أ ـ س(، بينام شمل املجلد الثاين بقية القائمة اهلجائية والكشاف املصنف

 كشاف الكلامت املفتاحية خارج السياق.  

 الدكتوراة والماجستير في موضوع بناء المكانز مع سنة النشر واللغة والعنوان ( يوضح دراسات 5جدول رقم ) 

 اسم الدراسة اللغة  سنة النرش  النوع 

املكانز املتخصصة يف جمال املكتبات واملعلومات: دراسة حتليلية بغرض بناء  عريب  2016 دراسة دكتوراه 
 مكنز عريب إلكرتوين 

 املكانز يف تكشيف املعلومات واسرتجاعها دور  عريب  2010 دراسة دكتوراه 

بناء وإتاحة املكانز العربية عىل اإلنرتنت: دراسة تطبيقية عىل مصطلحات   عريب  2010 دراسة دكتوراه 
 املرأة 

 بناء مكنز متخصص يف علم احليوان باللغة العربية عريب  2000 دراسة دكتوراه 

 متخصص يف علوم التمريضنحو بناء مكنز  عريب  1998 دراسة دكتوراه 

 بناء مكنز عريب يف جمال الفلسفة اإلسالمية  عريب  2018 دراسة ماجستري

 Thesaurus - Based Query Expansion for the Retrieval of انجليزي  2016 دراسة ماجستري

Arabic Medical Text 

 Towards Automatic Construction of Arabic Synonyms انجليزي  2015 دراسة ماجستري

 -هـ ١٣٨مكنز خاص باإلنتاج الفكري يف األندلس )عرص الدولة األموية  عريب  2013 دراسة ماجستري
 م( ١٠٣١ -هـ ٤٢٢م / ٧٥٥

 مكنز الفولكلور  عريب  2008 دراسة ماجستري

 بناء مكنز ثنائي اللغة يف علوم احلاسبات  عريب  2008 دراسة ماجستري

النتاج الفكري لتدريس التخصصات الطبية يف هيئة التعليم التقني للمدة من   عريب  2005 دراسة ماجستري
 : دراسة حتليلية ٢٠٠٤ -١٩٩٣

 بناء مكنز آيل لتعزيز نظام اسرتجاع املعلومات للغة العربية عريب  2005 دراسة ماجستري

 تكنولوجيا التعليمأسس بناء مكنز عريب يف  عريب  1993 دراسة ماجستري
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 التعليق على الدراسات السابقة وعالقتها بالدراسة احلالية 
مصادر املعلومات    :مما تم عرضه سابقا من خالل اجلداول والرسوم البيانية وهيكل املراجعة العلمية يتبني 

التي تم مجعها ف املراجعة العلمية منها ما هو مرتبط بشكل أسايس ببنية الدراسة احلالية ومنها ما خيدمها بشكل  

  - مصطلحات املكانز    - إعداد وتطوير املكانز    - ) أمهية املكانز    : فاملصادر التي تندرج حتت موضوعات  ،جزئي 

ومنها    ، ة بشكل جزئي أو غري مبارش فمنها ما يوجد فيها تعريف للمكانزحتليل املكانز وتقييمها ( ختدم الدراس

مدخل لفهم بنية املكنز وماهيته أو كيفية حتليلها وحتديثها، ومنها ما هو متعلق بشكل مبارش بالدراسة وهي جممعة  

  هسات دكتورادرا  5)    : مصدًرا متنوًعا كالتايل  31  رصد   ف هذا املوضوعتم  حتت موضوع )بناء املكانز(، وقد  

مقاالن  و   ، باللغة العربية  مقاال   11باللغة اإلنجليزية،    2دراسات ماجستري باللغة العربية و   7  و   باللغة العربية، 

ورقات بحثية قدمت ملؤمترات باللغة العربية (، ويتضح من    3باللغة اإلنجليزية، كتاب واحد باللغة العربية،  

 ولغتها.  اجلدول التايل أسامء الدراسات وسنة نرشها 

حمل   واملنهج  الفكرة  نفس  تتخذ  التي  الدراسات  بعض  هناك  أن  يتبني  السابقة  الدراسات  خالل  ومن 

الدراسة ولكنها ختتلف ف املوضوع وطرق املعاجلة مثل: بناء مكنز متخصص ف علم احليوان باللغة العربية، نحو  

الف جمال  ف  عريب  مكنز  بناء  التمريض،  علوم  ف  متخصص  مكنز  باإلنتاج بناء  خاص  مكنز  اإلسالمية،  لسفة 

م(، بناء مكنز ثنائي اللغة ف  ١٠٣١  -هـ  ٤٢٢م /  ٧٥٥  -هـ  ١٣٨الفكري ف األندلس )عرص الدولة األموية  

علوم احلاسبات، بناء مكنز آيل لتعزيز نظام اسرتجاع املعلومات للغة العربية، أسس بناء مكنز عريب ف تكنولوجيا  

ومل   األوىل   توجدالتعليم،  دراستان  إال  اإلسالمية  العلوم  جمال  ف  مكنز  ببناء  هتتم  الفلسفة    :دراسة  جمال  ف 

ف املصطلحات الفقهية، وكان كتاب نحو منهج لتنظيم املصطلح الرشعي: مدخل معرف و    :والثانية  ، اإلسالمية

ر اإلفتاء املرصية والتي هي حمل  ن الفتاوى اخلاصة بداإمعلومايت من الكتب املهمة التي هلا عالقة بالدراسة حيث  

الدراسة هي مبنية ف األساس عىل مصطلحات رشعية، وكان مكنز الوقف ومكنز الفيصل يعتربان من املكانز  

الدينية التي صدرت ومل جيد الباحث مكانز مماثلة ف أي دين آخر صدرت باللغة العربية أو باإلنجليزية إال إن  

 ملصطلحات اخلاصة باألديان.  كان جزء من املكنز مهتم ببعض ا

املوضوع وقد   تناول هذا  يسبق ألحد أن  وأنه مل  الدراسة  أمهية هذه  يتضح  السابق  العرض  ومن خالل 

ن أكثر عدد من املصادر للدراسات السابقة كان  إانفردت هذه الدراسة بعرض شامل ملوضوع الدراسة حيث  

 مصدًرا باللغتني العربية واإلنجليزية. 145مصدرا بينام بلغ عدد املصادر ف هذه املراجعة   77

 : قائمة املصادر
 أوال: المصادر العربية:

ية: دراسة فقهية أصولي ة،  ،(٢٠٠٩إبراهيم، مسعود صبري ) .1 المستجدات الفقهية لدار الإفتاء المصر
يعة الإسلامية.   أطروحة دكتوراه. جامعة القاهرة. كلية دار العلوم. قسم الشر

بية بين القديم والحديث ، (2017ابن شعشوع، فاطمة ) .2 مجلة الممارسات   "."المكانز في اللغة العر
ية: جامعة مولود معمري تيزي  ية -وزو أاللغو  . مسترجع من64 - 57: 40ع مخبر الممارسات اللغو



 مراجعة علمية :  املكانز وفتاوى دار اإلفتاء املرصية 268

 

 

https://search.mandumah.com/Record/914956. 
سارات ومقوماتها بدار الإفتاء  خدمة الرد على الأسئلة والاستف ،(٢٠١٢) ،أبو العزم، أحمد رجب .3

ية    جامعة المنوفية. كلية الآداب، قسم الم كتبات والمعلومات. ،أطروحة ماجستير ،المصر
ية وأثرها في خدمة ٢٠١٣)  ،أبو النجا، أحمد العوضي محمد .4 ية لدار الإفتاء المصر (. الجهود الدعو

جامعة الأزهر، كلية   ،رم. أطروحة ماجيستي٢٠٠٩حتى  ١٩٩٠قضايا المسلمين في الفترة من 
   قسم الدعوة والثقافة الإسلامية.  ،أصول الدين والدعوة بالمنصورة

بية: الم كنز الموسع: دراسة حالة ،(٢٠٠١أبو عيد، عماد ) .5 المجلة العربية للمعلومات.  ،المكانز العر
 ٢٤ - ٥، ص ٢، ع٢٢تونس. مج

، ع  ٣٧رسالة الم كتبة. الأردن. مج(. الم كنز الموسع: التجربة والطموح. ٢٠٠٢أبو عيد، عماد ) .6
 ٤٩ - ٣٥، ص١،٢

ستراتيجي لمشروع الم كنز الموسع آمال وآفاق  إ( " التخطيط ال2010أبو عيد، عماد. ) .7
بية الآلية في القرن الحادي والعشرين. تم الاطلاع في  ".مستقبلية ، 2019-9-28ندوة الفهرسة العر

 :متاح على الرابط
https://www.researchgate.net/publication/279486411_altkhtyt_alastratyjy_lms

hrw_almknz_almws_amal_wafaq_mstqblyt 
، ص  ٤، ع٢٨رسالة الم كتبة. الأردن. مج ،المكانز في الوطن العربي ،(١٩٩٣) ،إتيم، محمود أحمد .8

١٣ – ٤ . 
أطروحة ماجستير.  ،بناء مكنز عربي في مجال الفلسفة الإسلامية ، (2018أحمد، بسمة بسيوني ) .9

 كلية الآداب، قسم الوثائق والم كتبات والمعلومات.  ،جامعة المنصورة
بية عل ،أحمد، بسنت عنتر شهاب .10 ى شبكة الإنترنت: الواقع ومتطلبات التطوير.  المكانز العر

- CybrariansJournal .-  م٢٠١٥- ١١- ٢٧تاريخ الاطلاع >  -. 2014، مارس  34ع>. - 
 :متاح على الرابط

http://journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=661:2015-03-25-06-58-15&catid=267:researches&Itemid=94>.   

تجربة التكشيف والاستخلاص وبناء المكانز في منظمة الخليج   ،م(١٩٨٩أحمد، طه أحمد ) .11
 . ٧٧ - ٥٧، ص ٣٥، ع٩قطر، مج ،التعاون الصناعي ،للاستشارات الصناعية

بية الأولى  ،نحو بناء مكانز عربية: المشاكل والحلول ،(١٩٩١أحمد، طه أحمد ) .12 قُد م إلى الندوة العر
   تونس.للمعلومات. 

–١٣٠٤سجلات الإفتاء دراسة وثائقية أرشيفية من سنة ) ،( ١٩٩٧أحمد، منال سيد محمد ) .13

https://www.researchgate.net/publication/279486411_altkhtyt_alastratyjy_lmshrw_almknz_almws_amal_wafaq_mstqblyt
https://www.researchgate.net/publication/279486411_altkhtyt_alastratyjy_lmshrw_almknz_almws_amal_wafaq_mstqblyt


 269 أمحد رجب حممد أبو العزممراجعة 

 

 

يف  ،القاهرة ،م(، أطروحة ماجستير١٩٥٤-١٨٨٦ه  / ١٣٧٤  –جامعة القاهرة فرع بنى سو
   شعبة الوثائق. –كلية الآداب 

ية عرض ودراسة ،(2016بن ل كحل، حليمة ) .14 . جامعة معسكر. أطروحة ماجستير ،المكانز اللغو
 كلية الآداب واللغات، الجزائر. 

المجلد الأول )القسم المصنف(. المجلد الثاني  -مج. 2 - ،مكنز الفولكلور  ،(٢٠٠٦جاد، مصطفى ) .15
القاهرة: الم كتبة الأكاديمية، ومركز توثق التراث الحضاري والطبيعي  – .1ط –)القسم الرئيسي(. 

ية، مج    .(٢٠٠٨) 2مج  – 1بمكتبة الإسكندر
الاتجاهات الحديثة في بناء وعرض المصطلحات في المكانز:  ،(١٩٩٨حسن، إبراهيم عبد الموجود ) .16

- ١٠، ص  ١، ع٣مجلة دراسات عربية في الم كتبات والمعلومات. مصر، مج ،مكنز اليونسكو نموذجا
٣٥ . 

المكانز بين مكانز المترادفات وتكشيف واسترجاع   ،(٢٠٠١حسن، إبراهيم عبد الموجود ) .17
مجلة دراسات عربية في الم كتبات والمعلومات. مصر،  ،المعلومات: دراسة في المفاهيم والوظائف

 ٨٠-٧١، ص ١، ع٦مج
الأردن.  ،رسالة الم كتبة ،المكانز ودورها في الفهرسة الموضوعية ،(٢٠٠٩الحماد، عبد الل  ه سليمان ) .18

 . ١٠٠ – ٧٧، ص ٣، ع٤٤مج
المكانز المتخصصة في مجال الم كتبات والمعلومات: دراسة  ،(2016خضر، إيناس عباس توفيق ) .19

جامعة القاهرة، كلية الآداب، قسم  ،أطروحة دكتوراه ،تحليلية بغرض بناء مكنز عربي إل كتروني
 الم كتبات. 

عربي منهجيته ووظائفه: دراسة لبناء نحو مكنز موضوعي  ،(٢٠٠٤الخفاجي، محمد حسن كاظم ) .20
 .٨٥ – ٧١، ص ٢المورد. بغداد، ع ،مكنز أصيل عربي

عالم   ،التوثيق الآلي ودوره في اختزان واسترجاع المعلومات ،(٢٠٠٠خليفة، شعبان عبد العزيز ) .21
 . ٢٨-١٣، ص ٢، ع١مصر، مج ،المعلومات والم كتبات والنشر

بناء مكنز عربي في تكنولوجيا التعليم. أطروحة  أسس ،(١٩٩٣خليفة، علي عبد الرحمن محمد ) .22
بية ،ماجستير    قسم تكنولوجيا التعليم. ،جامعة حلوان: كلية التر

المكانز ومنهجية ضبط المصطلحات في اللغة  ،(2016الدبعي، سمير يوسف، محمد علي العناسوة ) .23
 .140 - 107، 44كلية الآداب، مج -حوليات آداب عين شمس: جامعة عين شمس  .،العربي

 https://search.mandumah.com/Record/955691 :مسترجع من
الم كنز ودوره كركيزة فنية أساسية لاستخدام الحاسب الإل كتروني  ، (١٩٨٤درويش، محمد تيسير ) .24

 . ٢٣ -٧، ص ٣، ع١٩الأردن. مج ،رسالة الم كتبة ،“الكمبيوتر” في خزن واسترجاع المعلومات
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بية  ،(٢٠٠٠رضا، وفاق هادي محمد ) .25 أطروحة  ،بناء مكنز متخصص في علم الحيوان باللغة العر
ية  ،دكتوراه    قسم الم كتبات والمعلومات. -كلية الآداب  -الجامعة المستنصر

ية )تخطيط لإنشاء الم كنز العام العربي  ،(١٩٨٥سالم، شوقي ) .26 بية: مسائل فنية ولغو المكانز العر
 . ٨٩ - ٧٧، ص ٢٥اللسان العربي. المغرب، ع ،(للمصطلحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

بناء المكانز الموضوعية في الحديث وأهمية ذلك للأعمال  ،(١٩٨٩سعيد، همام عبد الرحيم ) .27
ية ومنهجها في بناء المعرفة والحضارة ،الموسوعية المعهد العالمي للفكر   ،قد م إلى ندوة السنة النبو

 الإسلامي. الأردن.
، ١، ع١٥تونس. مج ،المجلة العربية للمعلومات ،اختيار المصطلحات للمكنز ،(١٩٩٤سماحة، إميل ) .28

 . ٢٢ -٥ص 
بية لإعداد المكانز ،( ١٩٩١السويدان، ناصر محمد ) .29 بية: دراسة للجهود العر حولية  ،المكانز العر

 . ١١٠-٨٥، ص ٣جالسعودية، م ،الم كتبات والمعلومات
النتاج الفكري لتدريس التخصصات الطبية في هيئة التعليم   ،(٢٠٠٥الشامي، رشيد حميد مزيد ) .30

ية،  - .أطروحة ماجستير ،: دراسة تحليلية٢٠٠٤ -١٩٩٣التقني للمدة من  بغداد: الجامعة المستنصر
   كلية الآداب .

يف، محمد عبد الجواد ) .31 كفر الشيخ: دار العلم  ،لصاتالتكشيف والمكانز والمستخ  ،(2014شر
يع،   ص.192والإيمان للنشر والتوز

الأندلس )عصر الدولة   في الفكري  مكنز خاص بالإنتاج  ، (٢٠١٣شهاب، بسنت عنتر ) .32
ية أطروحة ماجستير، جامعة المنوفية: كلية   -م(. ١٠٣١ -ه  ٤٢٢ م / ٧٥٥ -ه  ١٣٨ الأمو

  الآداب. قسم الم كتبات والمعلومات.
مجلة  ،الأسس والملامح الرئيسية لمكانز العلوم الاجتماعية ،(1985طفى )صادق، أمنية مص  .33

 ..90-70. ص 1985. أكتوبر 4الم كتبات والمعلومات العربية. ع 
مجلة  ، استخدام نظام المستشار في بناء المكانز العربية ،(١٩٩٣العبد الجبار، عبد الجبار عبد الرحمن ) .34

ية والتطوير المهني مؤسسة العرفان للاست -التواصل اللساني  بو - ٧٩، ص٥المغرب، مج -شارات التر
٨٣ . 

أطروحة  ،الفتوى الدينية كمصدر من مصادر المعلومات ،م(2018عبد الخالق، أميرة مصطفى ) .35
 جامعة حلوان. كلية الآداب، قسم الم كتبات والمعلومات.  ،ماجستير

ية ف ،(٢٠١٥عبد الغني، علي جمعة محمود ) .36 ي المعاملات المالية: دراسة فتاوى دار الإفتاء المصر
يعة الإسلامية. ،جامعة الفيوم ،أطروحة ماجستير ،فقهية مقارنة    كلية دار العلوم، قسم الشر

أطروحة   ،المصطلحات الفقهية: دراسة لإعداد مكنز فقهي ،(١٩٩٧عبد الل  ه، محمد سالم محمد. ) .37
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ياض العلوم الاجتماعية، قسم كلية  ،جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ،ماجستير. الر
   الم كتبات والمعلومات.

المكانز كأدوات للتكشيف واسترجاع المعلومات: النشأة     ،(1978عبد الهادي، محمد فتحي ) .38
 .12 – 5.   ص 2، ع10صحيفة الم كتبة ]القاهرة[.   مج 

يفها   ،(١٩٧٨) ـــــــــــ .39 المكانز كأدوات للتكشيف واسترجاع المعلومات: الحاجة إليها، تعر
بية للمعلومات. تونس. مج ،أنواعها ،ووظائفها  . ٨٤-٦٥، ص ٢، ع١المجلة العر

بية للمعلومات.   ع ، (1979) ــــــــــ .40   1.   ص3تقنين وضبط المصطلحات في المكانز   المجلة العر
– 17. 

بية للمعلومات   مج –العلاقات المتبادلة بين الواصفات في المكانز  ، (1980) ــــــــــ .41 ، 2المجلة العر
 .37  -25.   ص 4ع

بية للمعلومات. تونس. مجالمج ،تحديث المكانز وصيانتها ،(١٩٨٠) ــــــــــ .42 ، ص ٥، ع٣لة العر
٧٢-٦٣ . 

مكنز مصطلحات علم الم كتبات والمعلومات.  القاهرة: وحدة الطبع أليكسو.     ، (1980) ــــــــــ .43
 .ص210

بية.    ، (1981) ــــــــــ .44 تنظيم وعرض المصطلحات في المكانز   مجلة الم كتبات والمعلومات العر
 61 –  37ص   -.1، ع1س

المكانز واستخدامها في عمليات تحليل المعلومات واسترجاعها   مكتبة الإدارة    ، (1983) ــــــــــ .45
 . 52-27  ص   2، ع 10مج 

المكانز ودورها في التكشيف والاسترجاع، مع إشارة خاصة إلى قائمة رؤوس   ، (1987) ــــــــــ .46
: المركز العربي للوثائق والمطبوعات ال كويت-في نظم وخدمات المعلومات الطبية  ،الموضوعات الطبية

 .224- 197ص  -الصحية. 
  القاهرة: مكتبة غريب.    المكانز كأدوات للتكشيف واسترجاع المعلومات ، (1989) ــــــــــ .47

 ص 167
ية تحليلية ، (2005) ــــــــــ .48 في المؤتمر الثالث للتوثيق   ،المكانز العربية بين التعريب والإنشاء: رؤ

 .ص  21-.2005دبي: بلدية دبي، سبتمبر  -ل كترونية. والأرشفة الا
القاهرة: مكتبة الإمام   -المكانز كأدوات لتحليل المعلومات واسترجاعها  ، (2010) ــــــــــ .49

يع،   .ص255 -.2010البخاري للنشر والتوز
سع عشر  الميتاداتا ومستقبل تنظيم المعلومات: مدخل جديد. قد م إلى المؤتمر التا ،(٢٠١٣) ــــــــــ .50

   لجمعية الم كتبات المتخصصة فرع الخليج العربي. الإمارات.
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تاريخ    ، اجتھادات ورؤى مستقبلیة :(. تنظم المعلومات في بیئة الویب العربیة2015) ــــــــــ .51
-http://www.univ، متاح في ) 2019-5-30الاطلاع 

constantine2.dz/instbiblio/wp-
content/uploads/sites/7/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5-

%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A3-%D8%AF-
%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%81%D8%AA%D8%AD%D9%8A-

%D8%B9%D8%A8%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A.pdf   ) 

ية زايد. )و عبد الهادي، محمد فتحي،  .52 التكشيف والاستخلاص.  القاهرة: الدار  ،(2016يسر
ية اللبنانية.     .ص234المصر

ية   ،(2004عبود، محمد فتحي فهمي ) .53 بناء مكنز عربي في مجال علم اللغة  القاهرة: الدار المصر
 .ص290اللبنانية   

بية على الإنترنت: دراسة تطبيقية على مصطلحات  المكانز حةبناء وإتا ،(٢٠١٠عبيد، عاطف ) .54 العر
 جامعة المنوفية، كلية الآداب، قسم الم كتبات.  ،المرأة". أطروحة دكتوراه

يض ،م(١٩٩٨العبيدى، ميسون عبد ال كريم ) .55 أطروحة  ، نحو بناء مكنز متخصص في علوم التمر
ية  ،دكتوراه    لم كتبات والمعلومات.قسم ا -كلية الآداب  -الجامعة المستنصر

أطروحة  ،دور المكانز في تكشيف المعلومات واسترجاعها ،(2010عثمان، حسب الرسول على ) .56
 كلية الآداب، قسم الم كتبات والمعلومات.  ،جامعة النيلين بالسودان ه،دكتورا

 ،أطروحة ماجستير ،بناء مكنز ثنائي اللغة في علوم الحاسبات ،(٢٠٠٨عسكر، وسام عادل عبود ) .57
ية: كلية الآداب    قسم المكاتبات والمعلومات.  ،الجامعة المستنصر

"نحو منهج لتنظيم المصطلح الشرعي: مدخل معرفي ومعلوماتي."  ،(1997عطية، هانيء محى الدين ) .58
 القاهرة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي. 

بية وا ،(٢٠١٤العفدري، خلف بدوي خلف حسن ) .59 لأجنبية:  أدوات التحليل الموضوعي العر
ية عربية للتحليل الموضوعي جامعه  - أطروحة دكتوراه ،دراسة نقدية مقارنة لاستنباط أسس نظر

   قسم الم كتبات والوثائق والمعلومات. -كليه الآداب  -أسيوط 
بي المعاصر والم كنز   ،(٢٠٠٣عمر، أحمد مختار ) .60 نظرة في مكنزين حديثين للمترادفات: الم كنز العر

يا. مج ،العربي ال كبير بية. سور  . ٨٩٨- ٨٦٧، ص ٤، ج٧٨مجلة مجمع اللغة العر
ية مصطفى محمد ) .61 المكانز كأدوات ضبط واسترجاع للمعلومات )مكنز قاعدة  ،(٢٠١٥عمر، معاو

ية وقا بو بية التر بية والثقافة والعلوم الآليين  بيانات شبكة المعلومات العر بية للتر عدة بيانات المنظمة العر
 -جامعة دنقلا  -كلية الآداب والدراسات الإنسانية  -مجلة الدراسات الإنسانية  ،نموذجاً(
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 . ٥٤-٢٥، ص١٣السودان، ع
إعداد المكانز العربية: دراسة تطبيقية في مجال الاتصال   ،(1991العناني، شكري عبد السلام. ) .62

   قسم الم كتبات والمعلومات. ،جامعة القاهرة: كلية الآداب ،ماهيري. أطروحة دكتوراهالج
ية: ملامح التجربة وآفاق  ،( ٢٠٠٢غنيم، محمد سالم ) .63 نحو مكنز متعدد اللغات لم كتبة الاسكندر

ية للمكتبات. مصر. ،المستقبل  قد م إلى المؤتمر القومي السادس للجمعية المصر
المكانز كأدوات للتحليل الموضوعي: دراسة تقويمية لاثنين من  ،(٢٠٠٨)فلمبان، سوزان مصطفى  .64

كلية الآداب، قسم الم كتبات  ،أطروحة ماجستير. جامعة الملك عبد العزيز ،المكانز العربية
   والمعلومات.

"نحو منهج لتنظيم المصطلح الشرعي: مدخل معرفي ومعلوماتي." المسلم  ،(2015فهمي، خالد ) .65
 :. مسترجع من390 - 375: 157,158, ع40ية المسلم المعاصر مج المعاصر: جمع

https://search.mandumah.com/Record/754028 
ياض ،(١٩٨٠فودة، حلمي محمد ) .66  ،الم كنز التربوي لمنظمة اليونيسكو. مجلة الآداب. جامعة الر

 . ٢٩٨ - ٢٨٧، ص ٧السعودية. مج
تاج الفكري وبعض قضايا الضبط  حول تعدد لغات الإن ،(١٩٧٨قاسم، حشمت محمد علي ) .67
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، ١٦مج ،مصر ،نحو مكنز إسلامي للخدمة الاجتماعية. المسلم المعاصر  ،(١٩٩٢محمد، زينب عطية ) .72
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This paper presents a set of tables and charts that illustrate the quantitative and 

qualitative features and time indicators that have been observed throughout this scholarly 
work, along with analysis, explaining and commenting on the resources and relating results. 

The time span for the scholarly review extended from 1970-2015 and it was mainly 
started in 1970 that marked the initial activities for Arabic thesaurus in the history pf 
intellectual production. This scholarly review covers the intellectual production in this 
respect in Arabic and English.    

The researcher has summed up this initial production and dedicated the first chapter 
of his Ph.D thesis to this topic in detail.    
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