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ثنظيم واسترجاع املعلىمات باللغة الكىردًة على شبكة إلاهترهت بين محركات
البحث وثقنية الفىكسىهىمي  .Folksonomyدراسة ثحليلية
مریىان محمذ صالح كاكه 
قسم الحاریخ – كلية التربية  -جامعة كرمیان

خالصة البحث 
جدىاوٌ هزه الذساظت هُفُت جىـُم الىم الهاثل مً اإلاللىماث اإلاخاخت كلى الشبىت اللىىبىجُت
اللاإلاُت باللغت اليىسدًت في بيُت هُيلُت مىـمت حعاكذ كلى الىصىٌ بليها بإٌعش العبل ،خُث جىاحه
الذساظت مجمىكت مً الجىاهب اإلاخلللت بدىـُم واظترحاق اإلاللىماث كلى شبىت ؤلاهترهذ وغُاب ملاًير
مىخذة معخخذمت لخىـُم وملالجت مصادس اإلاللىماث اإلاخىفشة كلى الشبىت بجمُم اشيالها وغُاب
جىشُف حماعي ؤو حشاسوي للمللىماث كلى معخىي ؤدواث البدثً ،ظمً جىخُذ الىاصفاث واليلماث
اإلافخاخُت.
خُث ؤن كملُت الخىشُف جلخصش كلى خبراء وؤخصاثُين في مجاٌ اإلاللىماث ،باإلطافت بلى جىىق اإلاترادفاث
وجلاسب اإلاصؼلخاث وجذاخل الللىم وهثرة جفشكاتها وخاصت فُما ًخللم باللغت اليىسدًت ،هما ؤن اإلابادت
التي ٌلخمذ في كملُت الخىشُف لم ٌلذ بةمياجها جدلُم ؤكلى معخىي مً الاظترحاق ،وال جلذم هخاثج جدعم
ً
بالذكت والخغؼُت والصلت اإلاباششة بمىطىق البدث كنها واخُاها جخشج بذون هخاثج جزهش.
ألحل رلًٌ ،ععى الباخث مً خالٌ هذه الذساظت بلى ملشفت مذي ؤلافادة التي ًمىً ؤن یلذمها ؤظلىب
جلىیه فىهعىهىمي  Folksonomyفي مجاٌ جىـُم واظترحاق اإلاللىماث كلى شبىت الىٍب ،مً خالٌ آلُت
كملها التي جخالءم مم خذماث الىٍب التي جذكم اإلاعخخذم في بطافت وحشاسن اإلاصادس ،صٍادة كلى كُمت
معاهمت اإلاعخخذم في وطم واصفاث غير ملُاسٍت جصف مصادس اإلاللىماث اإلاىحىدة كلى الشبىت.
وؤن جلىُت فىهعىهىمي جادي مهام كملُتي الخىشُف والخصيُف للمللىماث ،كالوة كلى رلً فاإلاعخخذم
هى اإلاعاوٌ كً بهجاص جلً اللملُخين ،بلىغ مدشواث البدث  Search Enginesالتي حعىذ اإلاهمت بلى
خىاسصمُاث آلالُت مً الضواخف  crawlersواللىاهب  Spidersوالفهشظت  Indexingوالاظخلالم  Queryفي
جىشُف صفداث الىٍب ،ألامش الزي ًجلل اإلاعخخذم ملُذ باظخخذام ولماث مفخاخُت جخؼابم وجلً
اإلاخىاحذة كلى معخىي كاكذة بُاهاث مدشن البدث.
وكمىما جخمدىس اهذاف الذساظت خىٌ مذي كذسة جلىُت فىهعىهىمي كلى حغُير ؤلاظتراجُجُاث الخالُت
اإلاعخخذمت مً كبل اإلاعخفُذ في كملُتي جىـُم واظترحاق اإلاللىماث كلى الشبىت ألاهترهذ وخذماث التي
جلذمها مدشواث البدث في جلص ي كً مللىماث اإلاخىاحذة كلى شبىت ؤلاهترهذ باللغت اليىسدًت.
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املقذمة
كملذ ؤلاهترهذ كلى فخذ آفاق الخىاصل الللمي مً خالٌ
خشهت بهخاج اإلاللىماث الشكمُت ووششها كلى الىٍب في

وألاظالُب بخىشُف صفداث الىٍب ومً زم جىـُمها

مخخلف اإلاجاالث اإلاىطىكُت والعُاظُت والللمُت

في فهاسظها الخاصت ؤو جلعُمها بلى فئاث مىطىكُت،
ً
وٍخم رلً آلُا ؤو بمعاكذة مخخصصين في مجاٌ

والفىشٍت ومخخلف الىظاثؽ اإلاخلذدة التي جدملها هزه

اإلاللىماث ،هما ؤن وصىٌ اإلاعخخذم بلى اإلاللىماث

البِئت الشكمُت ،وباإلطافت بلى رلً فلذ اظخؼاكذ

اإلاىاظبت ٌلخمذ كلى كذسة هزه ألادواث والاظتراجُجُاث

مخخلف الثلافاث واللغاث اإلاخذاولت في اللالم سظم

كلى جىشُف اإلاىاكم اإلاخاخت وكلى دكت جىـُمها لخلً

خشٍؼت جىاحه فيها هزا الىم الهاثل مً اإلاللىماث

اإلاللىماث واظخخذام سئوط اإلاىطىكاث اإلاالثمت لزلً

الشكمُت ،ومً بين هزه اللغاث واهذ اللغت اليىسدًت بيل

(بً صاًذ.)3123 ،

ما جدمله مً ؤفياس ومللىماث مخمثلت في مصادس
اإلاللىماث الللمُت واإلاىاكم الخابلت لهُئاث راث ؤوشؼت
واججاهاث مخخلفت ،ومً زم فلذ ػشخذ اللغت اليىسدًت
ً
ً
هما هاثال مً اإلاللىماث الشكمُت ؤمام اإلاعخفُذًً الزًً
ًصلىن الى هزا الىم وٍخذاولىهه بلغت هخابخه اإلايىهت مً
الخشوف اليىسدًت ،غير ؤن الىٍب ومدشواث البدث كلى
ؤلاهترهذ افخلشث في مذد ػىٍلت بلى الخلامل مم مىاد
اإلاللىماث اإلاىخىبت باللغت اليىسدًت رلً لىثرة خشوفها
اإلادشابت لبلع وجميزها بالخشواث ،وشاب هزا الخلامل
الىلص والافخلاس بلى بشمجُاث وآلُاث البدث الذاكمت
للخلامل مم اللغت اليىسدًت وٍداوٌ الباخث في هزه
الذساظت بللاء الظىء كلى خصاثص اللغت اليىسدًت
وػبُلت مخنها كلى الىیب ،وملاسهت ػبُلت حلامل مدشواث
البدث وجلىُت الفىهعىهىمي مم خصاثص اللغت
اليىسدًت في جىـُم وملالجت واظترحاق وبدث كً

خُث ؤن اظخخذام ؤدواث البدث اإلاخمثلت في مدشواث
البدث وألادلت اإلاىطىكُت هخج كىه كذد مً اإلاشاول
والصلىباث ،منها ما هى مخللم باإلاللىماث هفعها ،وهثرة
كذد الىخاثج التي لِعذ لها كالكت باظخفعاس البدث بر
جصلب العُؼشة كلى حىدتها ،ألجها جفخلذ بلى بيُت
جىـُمُت لللالكاث بُنها ،خاصت وؤن الشبىت جفخلش بلى
كملُاث الخدشٍش ،مما ًجلل اإلاللىماث اإلايشىسة كبرها
كشطت للخؼإ وكذم الصالخُت للذمها وطلف معخىي
هخابتها ؤو لخىشاسها مً مىكم بلى آخش ،الظُما وؤن
مدشواث البدث تهخم بجمم وفهشظت مىاكم الىٍب بغع
الىـش كً هىكُت ،وػبُلت ،وحجم اإلاصادس ،الش يء الزي
ًازش كلى الخالت اإلالىىٍت للمعخخذم ما ًجلله ًىخفي
بالصفدت ألاولى مً الىخاثج دون ؤن ًيلف هفعه كىاء
البدث في باقي الىخاثج (الجىهشي.)3126 ،

اإلاللىماث ،باظخخذام ؤهم جلىُاث ملالجت الىصىص

وان مشاول البدث كً اإلاللىماث كلى شبىت الىٍب

باللغت اليىسدًت (اإلالثم.)3122 ،

دفلذ الىثيرًً مً ألافشاد واإلاىـماث بلى الاججاه هدى

ٌشهذ اللصش الخالي جؼىساث مخالخلت في شتى اإلاُادًً
اإلالشفت ،خُث جللب جىىىلىحُا اإلاللىماث والاجصاالث
دوسا هاما في جخابم هزه الخؼىساث ،ومً هزا اإلاىؼلم
جإحي ؤهمُت اظتراجُجُاث وؤدواث البدث التي ؿهشث
هدُجت لىثرة مىاكم الىٍب ،والتي حعاكذ اإلاعخخذم في
الىصىٌ بلى اإلاللىمت اإلاىاظبت ،خُث جلىم هزه ألادواث

جلىُاث حذًذة ،وؤدواث جدُذ الىصىٌ بلى اخخُاحاث
اإلاعخخذمين ،ختى ًخمىً اإلاعخخذم مً الىصىٌ بلى
اإلاللىماث راث الصلت الىزُلت باظخفعاساجه ،وللل رلً
ما دفم اللاثمين كلى هـم اظترحاق اإلاللىماث بلى الععي
بصىسة معخمشة هدى جؼىٍش ؤظالُب الخىـُم والبدث
والاظترحاق لُخمىً اإلاعخخذم مً الخصىٌ كلى
اخخُاحاجه مً اإلاللىماث ،خاصت كىذ مىاحهخه
Page 244
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لصلىباث صُاغت الاظخفعاساث في ؿل حللذ

جؼىسث جلىُاث جىـُم اإلاللىماث واظتراجُجُاث

الاخخُاحاث مً حهت ،وحللذ اإلاىطىكاث وجذاخلها مً

اظترحاكها كلى شبىت الىٍب ،وباث مً الظشوسي

حهت ؤخشي ،باظخخذام جلىُت الفىهعىهىمي خُث ًلىم

ؤلاحابت كلى اظخفعاساث اإلاعخفُذًً واهخماماتهم ،التي

اإلاعخخذم باظترحاق اإلاللىماث مً خالٌ صٍاسة مىاكم

جخإزش بىىكُت وهفاءة الخلىُاث وألاظالُب اإلاعخخذمت في

الىٍب التي جدُذ جلىُاث بطافت اإلاصادس مم جدشٍش سئوط

كملُت جىـُم وهُيلت صفداث الىٍب ،وكلى سؤظها

اإلاىطىكاث اإلاالثمت لها في شيل ال ًخظم للغت الؼبُلُت

الخىشُف الزي حلخمذه ؤغلب مدشواث البدث في كملُت

اإلالُذة واإلاياهض وكىاثم سئوط اإلاىطىكاث ،وكلى اللىغ

اظخخشاج اليلماث اإلافخاخُت والىاصفاث للذاللت كلى

مً رلً جدُذ للمعخخذم الخشٍت الياملت في اخخُاس

اإلاىاطُم اإلاخاخت كلي الشبىت ،غير ؤن اإلاالخف وحىد

اليلماث اإلافخاخُت وبالخالي جىشُف اإلاصادس اإلاخاخت كلى

بؽء في اظترحاق اإلاللىماث ،وغُاب الذكت الالصمت في

ؤلاهترهذ ،وَععى اججاه جلىُت الفىهعىهىمي بلى بهعاب

هخاثج البدث هدُجت الؼشٍلت الفىطىٍت اإلاخىاحذة كليها

كملُتي جىـُم واظترحاق اإلاللىماث ظمت احخماكُت

هزه اإلاللىماث كلى معخىي مدشواث البدث ،ووعبُت

حلاوهُت جدُذ للمعخخذم جدعين هخاثج البدث،

حغؼُت مىطىق البدث ،خاصت وؤن الىثير مً

ومعاهمخه بذسحت ؤهبر في بيُت هـام اإلاللىماث (بً صاًذ،

اإلاعخخذمين ًفخلشون بلي ؤدوى مهاساث اللثىس كلى

.)3123

اإلاللىماث التي ًؼلبىجها ،كلى الشغم مً جىفش اللششاث

زان مً اللشن الخادي
ومم دخىٌ اللالم في كلذ حذًذ ٍ
واللششًٍ ،الزي ميزجه جلىُاث حذًذة في كملُاث جىـُم
اإلاللىماث بغشض جبعُؽ اظتراججُاث اظترحاق
اإلاللىماث التي جشاعي في اظخخذامها الذكت ،الذاللت،
العشكت وحهذ اإلاعخخذم ،ومً ؤبشص ما حاء به شبىت
الىٍب جلىُت الفىهعىهىمي الزي ٌلخبر فشق خصب للىمى
وحضء ؤظاس ي مً جؼبُلاث الىٍب خُث ٌشير بلى كذسة
معخخذمي ؤلاهترهذ بلى ؤلاطافت ،الخغُير ،الخدذًث في
مدخىٍاث الشبىت اللىىبىجُت اللاإلاُت ،وجيشإ جلىُت
الىهعىهىمي  Folksonomyمً خالٌ بطافت الىظىم
 Tagsوهي كباسة كً بؼاكاث ًخم بكذادها مً كبل
اإلاعخخذمين داخل صفداث الىٍب وهزه البؼاكاث
حلخبر بمثابت ولماث مفخاخُت جصف اللىاصش داخل
مىاكم الىٍب ،خُث ؤن اخخُاس اليلماث الذالت والىصفُت
ؤو ًيىن مً كبل اإلاعخخذمين والتي جخمخم بلذم وحىد
كُىد مفشوطت كلى اليلماث التي اخخيرث مً كبلهم
(بامفلح.)3117 ،
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مً مدشواث البدث التي جذعي اللذسة كلى اظترحاق ول
ما ًشٍذه اإلاعخفُذ مً مللىماث (ظلؼان وػالب،
.)3121
مشيلت الذساظت واهمُتها:
في هزه الذساظت وعلؽ الظىء كلى آلُاث كمل جلىُاث
مىاكم الفلىعىهىمي ،ومذي معاهمتها في جىـُم
واظترحاق اإلاللىماث كلي الشبىت اللىىبىجُت ،بألُاث
كمل مدشواث البدث باكخباسها ؤهثر ألادواث شلبُت في
مصادس اإلاللىماث في البِئت الشكمُت ،ورلً بالىكىف كلى
ؤوحه الخىافم والاخخالف مً خُث ظهىلت الاظخخذام،
وػشق جىـُم اإلاللىماث ،هفاءة الاظترحاق مً خالٌ
مؼابلت الىخاثج ودكتها ،وبكؼاء صىسة كً جلىُت
الفلىعىهىمي وجؼبُلها في جىـُم اإلاللىماث ،باكخباس
هزه ألاهـمت الخذًثت مىافغ مششوغ إلادشواث البدث،
ؤو اكخباسها ؤدواث بذًلت كنها ،في مجاٌ البدث اإلاخلذد
الزي ًدخاج بلى هُيلت ،وجىـُم ،ولِغ بلى مىؼم
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الجاربُت والخإزير العؼحي للىاحهت الخاسحُت (بً صاًذ،

هزه الذساظت مً بين اإلاداوالث ألاولى التي جىاولذ هزا

.)3123

الجاهب مً هـم اظترحاق اإلاللىماث كلى شبىت ؤلاهترهذ

مم اصدًاد حجم البُاهاث واإلاللىماث ومصادسها اإلاخاخت
كبر ؤلاهترهذ ،ؤدي بلى طشوسة جؼىٍش ؤدواث وػشق جىـُم

باظخخذام جلىُت  Folksonomyلخخالثم مم ػبُلت
جلىُاث ملالجت الىصىص باللغت اليىسدًت.

اإلاللىماث ،ختى ٌعخؼُم معخخذمي شبىت الىٍب

ؤن هزه الذساظت مً اإلاامل ؤن جلذم فىشة واضخت

البدث كً اخخُاحاتهم مً البُاهاث واإلاللىماث

لىاكم ألظلىب الخىظُم ،بكؼاء صىسة كامت لخلىُت

واظترحاكها بشيل فلاٌ وظشَم ،وكذ شمل هزا الخؼىٍش

الفىهعىهىمي،

مً

كىاصش جىـُم اإلاللىماث اإلاخمثلت في ول مً ألاوشؼت

مخخصصين واوادًمين وباخثين وهخاب اليىسد في جدعين

اإلاخخلفت التي جخم في كملُت جىـُم اإلاللىماث ،وهزلً

وجؼىٍش مهاساتهم في اظترحاق اإلاللىماث ،وظذ بلع

ؤدواث اللمل التي ًخم الاكخماد كليها في جىفُز وبحشاء
ً
جلً ألاوشؼت ،وؤًظا ؤدواث الاظترحاق همخشج جهاجى في

الثغشاث والىلاثص التي جدذ مً الاظخفادة مً
اإلاللىماث اإلاخاخت كلى الشبىت ،خاصت وؤن ما ًميز جلىُت

كملُت جىـُم اإلاللىماث ،هىان خاحت ملخت بلى ؿهىس

الفىهعىهىمي كً مدشواث البدث هى ؤن ؤلاوعان هى

ؤدواث جلىُاث حذًذة ،جخالءم وػبُلت مصادس اإلاللىماث

الزي ًلىم بدىـُم مصادس اإلاللىماث فيها ،باظخخذام

ؤلالىتروهُت مً الىٍب وجؼبُلاتها التي ؤخذزذ زىسة في

اليلماث اإلافخاخُت ؤو ما ًصؼلح كليها الىظىم .Tags

جىـُم مجاٌ اإلاللىماث (خعيُت.)3129 ،

ٌعخفُذ

منها

اإلاعخخذمين

اهذاف الذساظت:

بن لخلىُت الفىهعىهىمي وكملُت الخىظُم ؤهمُت هبيرة
إلاعخخذمي ؤلاهترهذ بمخخلف فئاث وجخصصاث
ومعخىٍاث ،بر حلخبر بخذي ؤدواث البدث الهامت كلى
الشبىت اللاإلاُت مً خُث جىـُم اإلاللىماث ؤو
اظترحاكها ،خاصت وؤن مىطىق اظترحاق اإلاللىماث كلى
ؤلاهترهذ ؤصبذ مىطىق العاكت باليعبت إلاجخمم
اإلاللىماث ،خُث صاد اهخمام الباخثين باهدشاف ؤلاهترهذ
وهُفُت الاظخفادة منها ،وػشق الىصىٌ بلى اإلاللىماث
اإلاخاخت كبر صفداث اإلاىاكم ،باكخباس الشبىت اإلاللىماجُت
ؤهم مصذس مللىماحي في الىكذ الشاهً.

الهذف كام لهزه الذساظت هى جىاوٌ جلىُت الفىهعىهىمي
وجؼبُلاتها ،ورلً بذساظت جدذًذ اإلاالمذ الشثِعُت
ألهـمت الخصيُف التي ًدبلها اإلاىاكم ؤلالىتروهُت في
جشجِب مدخىٍاتها ،وما صاخبها مً ؤدواث معاكذة في
جىـُم مدخىٍاث جلً اإلاىاكم مً ؤهـمت اإلاالخت والبدث،
وهزلً الخلشف بلى ػبُلت كملُت جىـُم اإلاللىماث كلى
شبىت ؤلاهترهذ ،مً خُث ألاظالُب والخلىُاث اإلالخمذة
في رلً ،وبكؼاء فىشة كً بمياهُت اظترحاق اإلاللىماث
باظخخذام ؤدواث بدث مخلذدة بةمياجها جلذًم ؤلاطافت
مً خُث كذد الىخاثج اإلاعترحلت ،والخغؼُت اإلاىطىكُت

ؤن ما ٌلضص ؤهمُت هزه الذساظت ،ؤجها ظترهض كلى

الذكُلت ،وملشفت مذي كذسة مدشواث البدث في

خصاثص الفىهعىهىمي مً حاهب وبىاء جىـُم

اإلادافـت كلى هُمىتها هإهم ؤداة في كملُت البدث كلى

اإلاللىماث باللغت اليىسدًت مً حاهب ؤخش ،والتي خعب

الشبىت بالشغم مً الىلاثص التي حلاهيها ،والخلشف بلى

سؤي الباخث لم جدىاولها الذساظاث ،خُث بن ؤغلب

بمياهُت جىؿُف جلىُت الفلىعىهىمي هإداة بدث خذًثت

الذساظاث ختى اللشبُت والاحىبُت منها سهضث كلى جلُُم

هفُلت باالظترحاق الذكُم ،والعشَم للمللىماث اإلاخاخت

مدشواث البدث ؤهثر مً باقي ألادواث ألاخشي ،وحلخبر

كلى الشبىت ،الخإهُذ كلى مذي معاهمت اإلاعخخذم في
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جصيُف ألاصىٌ الشكمُت والخلشف كلى هفاءة جلىُت

الخذود اإلاياهُت :حاملت هشمُان – ولُت التربُت – اكلُم

الفىهعىهىمي في ؿل الخصاثص التي جدعم بها

وىسدظخان اللشاق

وجؼبُلاتها.

الذساظاث العابلت : Previous studies

ؤظئلت الذساظت:
-

-

بلذ ؤػالق الباخث كلى مجمىكت مً الذساظاث والبدىر

هل ؤن جلىُت الفلىعىهىمي  Folksonomyحغؼي

الللمُت وألاوادًمُت راث الصلت بالبدث الخالي جم

الىلاثص التي حلاوي منها مدشواث البدث Search

كشطهم وجذوٍنهم في الجذوٌ ( )2وجم ألاظخفادة منها

 Engineفي جىـُم واظترحاق اإلاللىماث كلى شبىت

الغشاض البدث خُث جبين بحشاء مسح لإلهخاج الفىشي

ؤلاهترهذ؟.

لخصش الذساظاث العابلت كً مىطىق الفىهعىهىمی

هل جىؿُف جلىُت الفىهعىهىمي Folksonomy

ومدشواث البدث وفي ألادلت وكىاكذ البُاهاث والىخاثج

كلى شبىت ؤلاهترهذ ًللص مً دوس وظُؼشة

التي جىصلىا اليها ملاسهت مم هخاثج البدث الخالي.

مدشواث البدث؟.
-

هل باإلميان اإلاعخخذم مً اإلاعاهمت في بىاء
اللاكذة كامت لخصيُف ألاصىٌ الشكمُت
باظخخذام جلىُت Folksonomy؟.

-

الجذوٌ ()2

ما مذي كذسة اإلاعخخذم كلى كملُت الخىظُم
.Tags

الذساظاث العابلت
ث

الباخث

 2منهى

العىت

اظم البدث

312:

دوس الفىهعىهىمي في
جىـُم

واللذوسة

واظترحاق

اإلاللىماث كلى الىٍب:

مىهجُت البدث:

دساظت جدلُلُت

في طىء ػبُلت الذساظت والاهذاف التي حععى بلى

 3الضهيري

3128

ؤدواث جصيُف وجىـُم

جدلُلها جم اظخخذام اإلاىهج الخدلُلي الىـشي ورلً مً

اإلادخىي الشكمي في بِئت

خالٌ حمم مصادس اإلاللىماث اإلاخلللت بالبدث والذساظت

الاهترهذ :الفلىهعىهىمي.

اإلاىاكم الالىتروهُت التي حلخمذ كلى جلىُت الفىهعىهىمي

 4الضهيري

3127

الخدلُل اإلاىطىعي إلاصادس

هإداة لخىـُم اإلاللىماث كلى الىٍب ورلً مً خالٌ

وكبذ

اإلاللىماث الشكمُت :ادواجه

اإلاالخـت اإلاباششة إلاىاكم ؤزىاء ؤلاجصاٌ اإلاباشش باإلهترهذ،

الىاخذ

واهمُخه في الاظترحاق.

واإلاصادس الالىتروهُت التي جدىاوٌ مىطىق ؤدواث جىـُم
اإلادخىي الشكمي كلى ؤلاهترهذ وهزلً جدلُل كمل

 5كبذ

3123

الشخمً

جىـُم

واظترحاق

اإلاللىماث كلى الشبىت

اإلادشواث البدث التي حلخمذ كلى جلىُت اليلماث

اللىىبىجُت بين هُمىت

اإلافخاخُت للىصىٌ بلى اإلاللىماث اإلاؼلىبت.

مدشواث البدث وفلالُت
جلىُت الفلىهعىهىمي.

الخذود الضماهُت واإلاياهُت:

 6اإلاخالفي

3123

ػشاثم وؤدواث البدث كً

الخذود الضمىُت :جم هزه الذساظت خالٌ شهشي واهىن

اإلاللىماث في ؤلاهترهذ

ألاوٌ وواهىن الثاوي للام الذساس ي .3131-312:

وواكم اظخخذامها كىذ
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 7سباح

3121

 8ظلؼان

3121

والؼالب

ؤكظاء هُئت الخذسَغ

وهىا في هزه الذساظت ظِخم مىاكشت ؤدواث جىـُم

وملاوهيهم بيلُت آلاداب

واظترحاق اإلاللىماث الشكمُت كلى الىٍب بشيل كام

حاملت صىلاء.

ودساظت الفىهعىهىمي  Folksonomyومدشواث البدث

الفلىهعىهىمي

الخصيُف الخش دساظت

ورلً لىثرة اظخخذامها بشيل خاص.

اظخؼالكُت

الفىهعىهىمي ومفهىمه:

هـام الظترحاق اإلاللىماث

بلذ البدث والذاسظت جبين ؤن اغلب ألابدار والذاسظاث

في اإلاىخباث الالىتروهُت

حعخخذم مصؼلح الفىهعىهىمي في حلشٍب مصؼلح

اإلاىؼم

 Folksonomyوبلع ألاخش ٌعخخذم الفىلىعىهىمي

باظخخذام
9

Morrison

3121

ؤو

 Search Enginesباألخص مدشن البدث وىول Google

اإلاظبب.

لزلً وان البذ مً ملشفت ،الخلشٍب الصخُذ لهزا

Tagging and Searching:

اإلاصؼلح وهىا بلذ البدث جم الخىصل الى الخلشٍب

Search Retrieval

الصخُذ لهزا اإلاصؼلح ،وكذ وان الىدُجت بإن حلشٍب

Effectiveness of

هزا اإلاصؼلح ًيىن الفىهعىهىمي ورلً خعب ماوسد في

Folksonomies on the

كامىط  ،Oxfordورلً الن اإلاصؼلح ًخيىن مً حضثين

Web

فالجضء ألاوٌ هى  FOLKsخُث ان خشف ( )Lهىا هى



خشف صامذ وال ًلفف وبالخالي ًيىن الىؼم لهزا

إلاطار النظري :

اإلاصؼلح الفىهعىهىمي ولِغ الفىلىعىهىمي والزي

ؤداوث جىـُم اإلاللىماث كلى الىٍب:

ًؼلم كلُت الخصيُف الخش او البُاهاث الفىكُت مُخاداجا

ٌشير مصؼلح جىـُم اإلاللىماث في بِئت الىٍب بلى

اإلاعخفُذًً (سباح ،311: ،ص.)21

مخخلف الللملُاث الفىُت التي ججشي كلى اإلاصادس

وَلخبر هزا اإلاصؼلح خذًث وعبُا طمً جؼبُلاث

ألالىتروهُت ،والفهشظت والخصيُف والخىشُف ،والتي

الجُل الثاوي للىٍب خُث ؿهش هزا اإلاصؼلح ألوٌ مشة

ًشاعي كىذ اللُام بها الؼبُلت الخاطت لهزه اإلاصادس
ً
وهىكُت الخذماث التي ظخلذم اكخمادا كليها ،لزلً

كام  3115كىذ اظخخذامه مً كبل ()Adam Mathes
في ملالت "الخصيُف الخلاووي" وجم صً اإلاصؼلح كام

ٌلخبر الخىـُم ؤو ما وان ٌلشف باإلالالجت الفىُت كصب

 3118كلى ًذ مهىذط اإلاللىماث ( Thomas Vander

اللمل بماظعاث ؤو مشاهض اإلاللىماث ومدىس اليشاغ

 )walألظلىب حذًذ لخؼبُلاث الجُل الثاوي WEB2

بها ،ولزلً فإن ؤوكُت اإلاللىماث التي ًخم اخخُاسها

ًمىً معخخذمي مىاكم الىٍب جدذًذ اليلماث الذالت او

واكخىائها الكُمت لها والفاثذة منها ما لم حعخخذم وجخم

اإلاصؼلخاث او الىاصفاث إلاا ًخم سفلى كبر الىٍب

الاظخفادة منها ،والًمىً ؤن ًخم الاظخخذام وألافادة منها

(الضهيري وكبذ الىاخذ ،3127 ،ص.)425

بال ؤرا جم الىصىٌ بلى هزه ألاوكُت ومدخىٍاتها كبر ؤدواث

الفلىعىهىمي ( ، )Folksonomyحلني الخصيُف ؤو كلم

ووظاثل جدُذ اظترحاكها وجىـُمها بعهىلت وبعشكت

الخصيُف ( )Taxonomyحلني "الىاط ؤو شلبي" وولمت (

(خلُل.)312: ،

 ) Folksؤي الخصيُف مً كبل الىاط ،ؤو بالخلاون مم
ؤفشاد آخشًٍ ،وسغم غُاب ملنى دكُم ليلمت
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فلىعىهىمي بال ؤن اإلافهىم الشاجم الاظخخذام هى جشجِب

واظترحاق مصادس اإلاللىماث مً كلى شبىت الاهترهذ

وجصيُف مدخىٍاث مىكم ما بؼشٍلت حلاوهُت بين

(.)Hasan, 2011

اإلاعخخذمين باظخخذام ولماث حلبر كً اإلادخىي بغشض

ؤمثلت كلى بطافت الىاظماث او اللالماث بلى الفُذًىهاث

وصفه ،وحلشف هزه اليلماث بالبؼاكاث او الىاظماث ؤو

YouTube

ال ـ ـ ( )Tagsوكملُت الخصيُف هىا حعمى ()Tagging

إلادت كً الىاظماث الىاظماث او اللالماث هي ولماث

كملُت وطم وظم ؤو ما ٌلشف باليلماث اإلافخاخُت فيل

سثِعُت جصف الفُذًى وٍمىىً بطافتها إلاعاكذة

معخخذم كىذ بطافت اإلاادة ًلىم بةدخاٌ ولماث ملُىت

اإلاعخخذمين في اللثىس كلُه ،وٍبلى كىىان الفُذًى

جيىن ؤهم اليلماث في اإلاادة ،زم ًخم الخصيُف خعب

وصىسجه اإلاصغشة ووصفه ؤهثر ؤهمُت في حلضٍض بمياهُت

جلً اليلماث وهى ؤشبه بالخصيُف داخل الخصيُف

اللثىس كلُه ،وحعاكذ هزه اإلاللىماث الشثِعُت

(الخاًً ،3119 ،ص.)2:

اإلاشاهذًً في اخخُاس الفُذًىهاث إلاشاهذتها.

رهش كلي خعً كلى ؤن الفىهعىهىمي هى "هاجج مماسظت

بطافت الىاظماثفُذًىهاث حذًذة:

ألافشاد لشبىت الاهترهذ ،خُث الاظخخذام إلاصادس

سجل الذخىٌ بلى اظخىدًى
.2
ِّ

اإلاللىماث اإلاىحىدة كلى شبىت الاهترهذ جدذ واصفاث
ؤجفم الشؤي كليها مً كبل اإلاعخخذمين للشبىت دون

YouTube.
 .3في ؤكلى ٌعاس الشاشت ،اهلش

ؤجفاق معبم وهى جدعم بلذم اإلالُاسٍت في اظخخذام

كلى

اإلاصؼلخاث بل هي هاجج ػبُعي لالخخالف في

سمض ؤلاوشاء

اإلاصؼلخاث" (كلي.)3121 ،
ومً الخلشٍفاث اإلاخخلفت للفلىعىهىمى حلشٍف ( Olivier
 )Classeyالزي كاٌ "هى الخصيُف اإلايشىس ،فهى

جدمُل

فُذًى.
َ
 .4اختر اإلالف الزي جشٍذ
جدمُله.

الخصيُف الزي ال ًخم كلى ؤًذ خبراء في الخصيُف

 .5خالٌ كملُت الخدمُل ،اهلش

ًخدىمىن في بىِخه ؤو في مصؼلخاجه  ،بل ًخم اظخخذامه

وؤطف
كلى خُاساث بطافُت ِّ

مً اإلاعخفُذًً ؤهفعهم بىاءا كلى جفصُالتهم الخاصت
ظىاء في الىصىٌ ؤو في ؤلاجاخت (الخاًً.)3119 ،
وٍمىً

الخشوج

بخلشٍف

شامل

الىاظماث.
فُذًىهاث ظبم جدمُلها

للفىهعىهىمى

 Folksonomyوهى "هـام ًخم فُه اظخخذام واصفاث

سجل الذخىٌ بلى اظخىدًى
.2
ِّ
YouTube.

غير ملُاسٍت مً ألافشاد اإلاعخخذمين لشبىت الاهترهذ

 .3في اللاثمت الُمنى ،اهلش كلى

مىكم ماًخم وطلها لخصف مصذس ما مً مصادس

الفُذًىهاث،زم

الفُذًى

اإلاللىماث اإلاىحىدة كلى شبىت الاهترهذ ،وٍخم وطم هزه

اإلاؼلىب.

الىاصفاث بذون كُذ مً ؤي هىق ،بىاءا كلى الاهخماماث
الشخصُت والاحخماكُت للمعخخذم كلى ؤن جيىن في
النهاًت بيُت هـام جصيُف ًمىً اللمل كلى جىـُم

كلى

ؤطف اللالماث( .حىحل،
ِّ .4
.)3131
للخبعُؽ ظإطم مثاال آخش ،في مىكم جىٍتر او فِعبىن ؤو
ؤي مىكم جىاصل الاحخماعي حعخؼُم البدث كً
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( )University_of_Garmian#اإلاىكم الشظمي لجاملت
هشمُان هىا ٌعخخذم هلالمت مشحلُت في مىطىكاث
جىٍتر وفِعبىن التي جخص الجاملت ،هىا ٌعخؼُم
اإلاهخمىن مخابلت ما ًيشش كلى مىكم جىٍتر والفِعبىن كً
حاملت هشمُان مً خالٌ هزه اللباسة ،وباللُاط فةن
ول حهت خيىمُت ؤو خذمُت او اوادًمُت حعخؼُم مخابلت
ما ًىخب كنها والخىاصل مم اإلاجخمم مً خالٌ مثل هزه
اللالماث الخصيُفُت،
مً ؤشهش اإلاىاكم التي حعخخذم جلىُت الفلىعىهىمي:
مً ؤشهش اإلاىاكم التي حعخخذم جلىُت الفلىهعىهىمي هما
في حذوٌ (.)3
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جذول ( )2املىاقع التي جسحخذم ثقنية الفلىكسىهىمي 
ث

اظم اإلاىكم

وؿُفت اإلاىكم

سابؽ اإلاىكم

لدشاسن الصىس اإلامازلت

2

Flickr

 www.flickr.com

3

وٍىُبُذًا

https://ar.wikipedia.org

4

Delicious

www.del.icio.us

5

you Tube

 www.youtube.com

للشض الفُذًىهاث

6

CiteUlike

 www.citeulike.org

مىكم كلمي مجاوي للبدث كً اإلاصادس الللمُت

7

Connotea

 www.connotes.org

خذماث الفهشظت الاحخماكُت

8

Technorati

 www.technorati.com

مىكم لخذمت مشاكبت اإلاذوهاث

9

Furl

 www.furl.net

:

Tag Could

 www.tagcloud.com

21

Yahoo

http://myweb.yahoo.com

ظيرفش سظمي

22

thing Library

 www.librarything.com

حهخم بالدسجُالث البِبلُىغشافُت للىخب واإلاشاحم

23

كالم الخلىُت

https://www.tech-wd.com

جيشش ألاخباس والذسوط واإلالاالث في شتى مجاالث

24

خبراء الخلىُت

http://t-experts.com

14

مجلت كلمُت

http://jgu.garmian.edu.krd/

مجلت حاملت هشمُان للللىم ؤلاوعاهُت

26

مجلت كلمُت

/http://passer.garmian.edu.krd

مجلت حاملت هشمُان للللىم الصشفت

مىظىكت سكمُت خشة
حهخم باإلشاساث اإلاشحلُت واإلافظالث الاحخماكُت

مىكم مجاوي لإلشاساث اإلاشحلُت الاحخماكُت
جمثُل مشجي للىظىم لىصف اإلادخىٍاث في مىاكم
الىٍب

الخلىُت اإلالشوفت
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خصائص الفىكسىهىمي 

 - 3دكم كملُت البدث.

مً ؤهم خصاثص جلىُت الفىهعىهىمي بما ًإحي:

 - 4اًجاد هفغ الىاظماث فُما بلذ.

 .2خاصُت اليلماث اإلافخاخُت :خُث حعخخذم

 - 5ػشٍلت للخلبير كً آلاساء.

الىظىم لخىـُم مصادس الىٍب التي كام بخجمُلها

- 6اهدشاف مىاكم واإلاشاسهت مم ألاخشي.

فشد ما ،والتي غالبا ما جصف وجلخص اإلادخىي.

 - 7الاظخفادة مً الىؿُفت /ؤلامياهُت اإلاخاخت.

 .3خاصُت الذاللُت :الذالالث اإلاخىىكت ليل وظم
هاججت كً التزاوج بين الىظىم ومصادس الىٍب،

مميزاث الخىظُم:

خاصت وؤن الىظىم اإلادشابهت كادة ما حعخخذم

بن جضاًذ الاهخاج البششي للمللىماث بشيل واظم وهبير

إلوشاء بشاساث مشحلُت ممازلت للمصادس.

ادي الى صلىبت العُؼشة كلى هزا الاهخاج لزلً خاصت

 .4خاصُت الهشمُت :كلى الشغم مً ؤن الىظىم هي

بلذ ان اصبذ كملُت البدث كً مصذس ملين او مللىمت

ولماث مفخاخُت جشجبؽ بما ًلابلها مً مىاسد

ملُىت في غاًت الخللُذ وخاصت للمعخخذم اللادي

هاججت كً الاظخخذام الفشدي ،فالبيُت الهشمُت

لزلً جؼلب ألامش جؼىٍش اهثر لىُفُت الخصىٌ والىصىٌ

للىظىم ًمىً ؤن جىبثم كً ججمُم مللىماث

للمللىماث ومً هىا بشصث الخاحت بلى الخىظُم بالىلاغ

مىظمت في بِئت احخماكُت حشاسهُت.

ألاجُت (الزهبي.)312: ،

 .5خاصُت الجىدة :الاظخخذام اإلاخىشس للىظىم
ًخخلف بدعب اظخخذام ول وظم مً كبل

ٌ .2عاهم الخىظُم في معاكذة اإلاعخفُذًً في

ألافشاد كلى اخخالف اهخماماتهم ،وهزا ما ًيخج

جصيُف وججمُم اإلاصادس اإلادشابهت باظخخذام

كىه شلبُت الىظىم وحىدتها اإلاخىافلت مم مصادس

مصؼلخاتهم الخاصت.

الىٍب اإلاخىىكت.

 .3اًجاد كالكاث حذًذة بين اإلاصادس ومشاسهت

 .6خاصُت الخبىٍب :خُث ؤن هـام الخىظُم الخلاووي

الاهخماماث بين اإلاعخفُذًً.

اإلابىب في شيل فئاث مىطىكُت ًبذو مللذ هىكا

 .4ظهىلت الىصىٌ إلاصادس اإلاللىماث.

ما ،ألن جبىٍب جشدد الىظىم زابذ وهى غالبا ما

 .5جيعُم مصادس اإلاللىماث طمً جمثُل مىؼلي

ًخمشهض خىٌ العلؼت اللاهىهُت الظخخذام

للملشفت ًىضح اللالكاث بين اإلاىطىكاث.

اإلاصؼلخاث (.)Murugesan, 2019, p957

ًخطح مً خالٌ رلً ان الفىهعىهىمي Folksonomy

الخىظُم :Tagging

هـام ٌعمذ بشبؽ اإلاللىماث راث الصلت باإلاىطىق
لِعهل الىصىٌ الخش للمللىماث اي ًشبؽ اللالكت بين

الىاظمت هي ولمت مفخاخُت او مصؼلح ًخصص للؼلت

الىزُلت واإلاالف وامياهُت اخخُاس اليلماث واإلاصؼلخاث

مللىماث مثل (صىسة سكمُت ،ملف همبُىجش ،سوابؽ

الذالت للمىطىق بصىسة مباششة دون الخلُذ بلىاكذ

اهترهذ ...الخ) والىظماث حلخمذ كلى اإلاىطىق ،الغشض،

ملُىت وٍدُذ الفىهعىهىمي جيىًٍ كالكاث واضخت بين

الشيل ،الىكذ ،ألالفلاٌ وسدود ألافلاٌ وهىالً ؤظباب

اإلاصؼلخاث كذ جيىن واظلت او طُلت وفم مبذؤ الاوظم

إلوشاء الىاظماث ًمىً بحمالها باألحي (صالح:)3124 ،

والاطُم وان ول وزُلت في هزا الىـام لها اللذًذ مً

 - 2جىـُم اإلاللىماث.
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اإلاصؼلخاث اإلاشجبؼت كلى كىغ هـام الخصيُف الزي
ًشهض كلى اللالكاث الهشمُت لللىصش الىاخذ (سباحي
وبلذوسة.)3127 ،
اًجابُاث جلىُت الفىهعىهىمي:
في ؿل مفهىم جصيُف وجىـُم اإلادخىي الشكمي ًمىً ان
حعهم كملُت الخىظُم باالكخماد كلى مبادت
 Folksonomyبلى جدلُم اللذًذ مً الجىاهب ؤلاًجابُت
والتي ًمىً بحمالها باألحي:
 .2جىفير مفاجُذ اظترحاق اطافُت ًمىً ان حعهم في
اكؼاء اإلاخصفذ النهاجي فشصت للىصىٌ الى
اإلاىطىكاث التي ًبدث كنها.

شيل ( )2الفىعىهىمي الظُم

ً .3مىً ان حعهم في ججاوص مشيلت اإلاترادفاث او

 -3الفىعىهىمي الىاظم  :وهى الخىظُم اللام مخاح

اخخالف الترحماث للمصؼلخاث الللمُت مً

لجمُم اإلاعخخذمين خُث ًخمىً كذد مً اإلاعخفُذًً

خالٌ جىظُم اإلادخىي باخخماالث هخابت اإلاصؼلح

مً وطم الشمض او اليلمت الذاللُت اإلاىاظبت مً وحهت

وافت.

هـشهم وهى هإداة لىشف اججاهاث مجمىكت مً

ً .4مىً ان جخجاوص مشيلت الخباًً اللغىي ار

اإلاعخخذمين ازىاء وطلهم للىصش او وزُلت واخذة

باالميان جشحمت اللىىان الى لغاث اخشي او اخخُاس

وحعخخذم اللاثمت الخخُاس افظل اإلاصؼلخاث والتي حلبر

ولماث مفخاخُت باللغاث التي ٌعتهذفها هاشش

كً اإلادخىي (الزهبي.)312: ،

اإلادخىي.
ً .5مىً ان حعاكذ مدشواث البدث كلى ججمُم
اإلادخىي اإلادشابه وجدلُم الشبؽ اإلاىطىعي
(الضهيري.)3128 ،
ؤهىاق الفىعىهىمي:
ًمىً جلعُم الفىعىهىمي الى هىكين اظاظين هما:
 -2الفىعىهىمي الظُم :هى الخىظُم الزي ًخم فُه سفم
اإلادخىي دون غيره وٍيىن مدذود وملخصش كلى الزي سفم
اإلادخىي هما في شيل (.)2

شيل ( )3الفىعىهىمي الىاظم
Page
253

Journal of the University of Garmian 7 (3), 2020

والفشق بُنهما الظُم والىاظم ًلخصش وطم الىاظماث

البدث بال ؤهه ال ًىحذ بلذ مدشن بدث دكُم وشامل

اليلماث الذاللُت كلى اإلاعخخذم الزي سفم اإلادخىي الى

ٌعخؼُم جىشُف مدخىٍاث ؤلاهترهذ وافت ،وٍشحم رلً

اإلاىكم فلؽ والىاظم ٌعمذ لجمُم اإلاعخخذمين وطم

الى كىامل اكخصادًت وفىُت مخخلفت ،فمً الىاخُت

واظماث اإلادخىي.

الاكخصادًت ،ميلف حذا بحشاء مسح شامل إلادخىٍاث
ؤلاهترهذ بما ٌعخجذ فيها مً صفداث بشيل ًىمي ،ألن

كىامل هجاح الفىهعىهىمي ًخىكف هجاح الفىهعىهىمي

جدلُم رلً ًخؼلب شبىت ضخمت مً الخىادم التي

كلى حاهبين هما الجاهب ؤلاوعاوي او البششي وألاخش

جدخىي كلى مئاث ؤو ختى آالف مً ؤحهضة الخاظب آلالي

الاحخماعي فاألوٌ هى كذد معاهماث ؤلافشاد اإلاعخخذمين

اإلاخصصت لهزا الغشض ،ؤما الخدذًاث الفىُت فخـهش مً

في بدخاٌ الىاصفاث للىـام اما الثاوي فهى ال ًخللم

صلىبت الخلشف بلى ول الصفداث اإلاشجبؼت باظخفعاساث

باالظترحاق فلؽ بل ًخللم باإلفشاد الزًً لذحهم هفغ

البدث في بِئت سكمُت ضخمت ال حلشف خذودها وحجمها،
ً
مما حلل مً الصلب خالُا كُاط حجم الخغؼُت

الاهخماماث لُصبذ لذحهم هفغ اإلاصادس التي ًخم
اظترحاكها وبالخالي هفغ اإلاىاصفاث التي ًخم اظخخذامها

إلادشواث البدث اللاثمت ،وٍبلى العبب الشثِس ي في كذم

(الضهيري وكبذ الىاخذ.)3127 ،

اللذسة كلى دساظت اإلاعخخذم ،لجهل ؤغلب الباخثين

آلُت كمل مدشواث البدث

بهزه ألاظالُب وهزلً جفاوث الخبراث واإلاهاساث البدثُت

مً ؤحل الفهم الجُذ لفلالُت ؤداء جلىُت الفلىعىهىمي

لذي اإلاعخخذمين ،وسغم ؤهمُت جلً الجىاهب بال ؤهىا

في مجاٌ جىـُم واظترحاق اإلاللىماث كلى الشبىت

ظلؼىا الظىء في دساظدىا هزه كلى جلُُم مدشواث

اللىىبىجُت ،البذ مً دساظت ؤظالُب كمل ،وهُفُاث

البدث ومىاكم اظخخذام الفلىعىهىمي مدل الذساظت،
كلى جدلُل آلُاث كمل هزه ألادواث ،وهُفُت حلاملها مم

حلامل ؤدواث البدث باخخالف اظتراجُجُاث اإلاخبلت ألحل
ؤلاحابت كلى اخخُاحاث اإلاعخخذمين ،هىان كىامل جازش

الدجم الهاثل مً اإلاللىماث مً حهت ،ومم ظلىهُاث

كلى كملُت اظترحاق اإلاللىماث ،ظىاء حللم ألامش بؼبُلت

اإلاعخخذم اإلاخىكلت مً حهت زاهُت؛ بغشض اللُام
بذساظت مىؼلُت وملمت بإبشص كىاصش هـام الاظترحاق

ؤدواث البدث اإلاخخلفت والبيُت الخىـُمُت لها ،ؤو اسجبؽ
رلً بؼبُلت اإلاللىماث ،ومهاساث الباخث وخبرجه في

(كبذ الشخمان)3123 ،

الخلامل مم هزه ألادواث ،وللل مً ؤهبر الخدذًاث التي

مدشن البدث  Google مشىالث الخىـُم والاظترحاق

جىاحه ؤدواث البدث هى هُفُت بسطاء اإلاعخخذم وجلبُت

اإلاللىماث

اخخُاحاجه اإلامثلت في ولماث مدذودة ؤو حمل كصيرة كذ

لفهم آلُاث كمل مىاكم الفلىعىهىمي ،والخإهذ مً

جخفي وساءها ملاوي خاصت ،لم ٌعخؼم اإلاعخفعش

هفاءة هـمها في جىـُم واظترحاق اإلاللىماث ،هشي ؤهه مً

صُاغتها بؼشٍلت ًفهمها الىـام ،وسغم جلً الخدذًاث بال

اإلافُذ الخؼشق و الخزهير بإبشص خصاثص مدشواث

ؤن مدشواث البدث ؿلذ وما صالذ مً ألادواث ألاظاظُت

البدث ،وؤهم اإلاشىالث التي وكفذ في وحه جلبُت

التي ٌلخمذ كليها في البدث كً اإلاللىماث كلى الشبىت

اإلاعخخذم لشغباجه ،باكخباس ؤن هزه اإلاشىالث

اللاإلاُت (وىول.)3131 ،

والصلىباث هي هلؼت بذاًت البدث كً خلىٌ جظمً

ً
وٍالخف خالُا ؤن اإلاخخصصين في اظترحاق اإلاللىماث

( )Googleالاظخفادة ؤهثر مً الىم الىافش مً اإلاللىماث

والششواث ،وسغم الخؼىس الخاصلت في ؤداء مدشواث
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اإلاخاخت كلى ؤلاهترهذ ،ووان الاخخُاس كلى مدشن

گىوجاس ،وجاس ،ووجاس بملنى اإلالاٌ فهي مخخلفت في

البدث  Googleللذة اكخباساث منها مً ؤهثر مدشواث
ً
البدث شهشة كلى اإلاعخىي اللالمي ،هـشا إلاا ًخمخم به

الشيل ،لىنها مخفلت في اإلالنى.
-

الاشتران اللفـي :وٍلصذ به جلً اليلماث اإلاخفلت

مً ظشكت في مالخلت الصفداث الجذًذة وجىشُفها

في الشيل واإلاخخلفت في اإلالنى ،مثل ولمت (بهیان) و

وهزلً ٌلخبر مً ؤهبر مدشواث البدث مً خُث حغؼُخه

(صمان) في اللغت اليىسدًت التي لها ملان ومشادفاث

لصفداث ومىاكم الىٍب ،هما اهه ؤظشق مدشواث البدث

هثيرة.

اإلاخاخت كلى الشبىت اللىىبىجُت جخميز بشوابؽ فاثلت

-

حلذد ألاشياٌ الىدىٍت :وهي جلً اليلماث التي جشد

والخُادًت الخامت ودكت في الىخاثج اإلاعترحلت ووصف

بإهثر مً شيل هدىي واخذ ورلً خعب مىكلها
ً
في الجملت ،ففي اللغت اليىسدًت اخُاها جىخب مثل

الىص الزي ًؼابم البدث (الضهشاء وكبذة.)3115 ،

ولمت (گهشذ) او (گهشخىشدن) او (ڕا) (ڕاهشدن)

دكُم للصفدت اإلاعترحلت في صىسة ملخؼفاث مً
-

مشىالث اظترحاق اإلاللىماث كبر مدشن البدث :Google

اخخالف ألاشياٌ ؤلامالثُت :وهى اخخالف شيل
الىخابت لليلمت الىاخذة مثل ولمت (وۆمپیىجهس)

ؤزبدذ الذساظاث الخذًثت في مجاٌ اظترحاق اإلاللىماث،

جىخب بضٍادة ال ـ ـ (ۆ) ومشة ؤخشي بدزفها وجبذًلها

ؤن ظبب جىحه الباخثين ؤدواث البدث ألاخشي كلى غشاس

ب ــ(ة) (ههمپیىجهس) ،وهزه الـاهشة كلُلت في اللغت

ألادلت اإلاىطىكُت ومىاكم جلىُت الفلىعىهىمي

اليىسدًت ملاسهت باللغاث الالجُيُت.

 Folksonomyكلى ؤلاهترهذ هى ؤن اظخخذام مدشن

وجخطح هزه اإلاشىالث ؤهثر كىذ اللُام بملاسهت بعُؼت

البدث في حمم وجىـُم مدخىٍاث صفداث الىٍب ؿهش

بين مدشن البدث حىحل ومىاكم جلىُت الفلىعىهىمي،

كىه الىثير مً اإلاشاول ؤهمها:

بهذف ببشاص الخصاثص الهامت التي ًخميز بها ول هـام،

 .2صلىبت صُاغت الاظخفعاس مً كبل اإلاعخخذم :مما

هجذ ؤن ؤهم حىاهب الاخخالف بين مدشواث البدث

ًادي بلى هخاثج غير مىاظبت ،وؿهىس آالف الىخاثج

 Search Enginesومىاكم جلىُت الفلىعىهىمي

كىذ الاظترحاق ؤغلبها هخاثج لِغ لها صلت بمىطىق

Folksonomyجىمً في ما ًلي (ؤمين)3113 ،

الاظخفعاس ،فيلما صاد كذد ولماث الاظخفعاس،

ث

اسجفلذ ملذالث الخذاخل والخىشاس بين مدشواث
البدث.

الاخخالف

Google

فىهعىهىمي

مً خُث

 .3لغت الخىشُف غير اإلالُذةٌ :لخمذ مدشن البدث كل
البرامج آلالُت مً الضواخف وفي جىشُف مدخىي
الىٍب اإلافشداث الخشة ،ودون الخلُذ بلغت مدذدة
ً
معبلا ،ال مً الىاخُت الذاللُت وؤلامالثُت والىدىٍت،
1

ما ًيخج كىه بلع اإلاشاول ؤهمها:
-

حىاهب

مدشن البدث

مىاكم جلىُت

الترادف :وهى ٌلني حلذد اإلاصؼلخاث وألالفاؾ
باللغت اليىسدًت للملنى الىاخذ ،مثل ولمت گىجاس،
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Folksonomy

كاكذة

جبنى كىاكذ

ًلىم ؤلاوعان

البُاهاث

البُاهاث في

بةطافت اإلاصادس

مدشواث البدث

واخخُاس اإلاىاكم

مً كبل بشهامج

التي ظِخم

اإلافهشط الزي

جخضٍنها باللاكذة

ٌلخمذ كلى

الخاصت باإلاىكم

بشمجُاث حعمى

 ،وال دخل

في الغالب

( )URLsوخفف
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باللىاهب ؤو

الشوابؽ

البذ مً

الصلت باإلاىطىق

ؤلاوعان آلالي

ومعاساث

الاظخلاهت

جيىن مم بلظها

(الشوبىث) ؤو

للبرمجُاث في

باظتراجُجُاث

في شيل فئاث

صواخف الىٍب

رلً.

للخصىٌ كلى

مىطىكُت ،ال

هخاثج ؤفظل

داعي ألي

ؤو الذًذان.
البيُت
3

كلى مً
ًخم
4

جىحذ كالكت

بيُت معؼدت و

بظتراجُجُت ؤو

بين مصؼلخاتها

التي جيىن كاثمت

حلذًل اظخفعاس.

اإلاعخفُذًً

كلى اهه الكالكت

لغاث

اللغت الخشة،

اللغت الخشة،

بين اإلاصؼلخاث

الخىشُف

وحلخمذ كلى

اإلاعخخذم هفعه

بشامج آلُاث في

مً ًخخاس

كملُت

اإلاصؼلخاث

الخىشُف.

الىشفُت

حجم

ً
هثيرة حذا وكذ

(الىظىم).
ً
كلُلت وعبُا

الىخاثج

ال ًيىن ألغلبها

وراث كالكت

كالكت

بمىطىق البدث.

كلى الشبىت

7

ؤهفعُم.

الاكخماد
لخىـُم
اإلاللىماث
الخىشُف

جىشف ول

ًخم جىشف

اليلماث

بلع الجىاهب

اإلاىحىدة في

اإلادذودة مً

باظخفعاساث

8

البدث،

صفداث الىٍب اإلاصذس (اللىىان،

5

اإلاذسحت في

اإلاعخخلصاث،

الخذاخل ،جفخلش

كاكذة بُاهاتها.

اإلاالف) .وخعب

بلى الذكت
ولماث جدخاج بلى هخابت

ما ًشاه اإلاعخخذم

البدث

مىاظبا
الهخماماجه ،ألهه
اإلاعاوٌ كً

9

كملُت
الخىشُف.

6

جيىن بما

اظخفعاس

بالظغؽ كلى

البدث ،الزي

اليلمت اإلافخاخُت

ًدخاج بذوسه

الجاهضة (الىظم)

بلى مهاسة في

ؤو مً بىخابت

الصُاغت.

اظخفعاس البدث

كملُت

ؤمش شاق

ؤظهل ،وفي

في الخاهت

البدث

وٍدخاج للذد

مخىاوٌ حمُم

اإلاخصصت لزلً.

مً اإلاهاساث

الفئاث مً

للىصىٌ بلى

معخخذمي

هخاثج حُذة،

ؤلاهترهذ ،ول

هثرة الىخاثج،

اإلاصادس راث

وبالخإمل في كىاصش الجذوٌ ،وؤهم الخصاثص التي
جخميزحها مدشواث البدث ،هجذ ؤن آلُاث كملها ،جلىم
كلى هفاءة الخىشُف اإلاؼبم ،هزا ألاخير ٌلخمذ بذوسه
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كلى اللغت غير اإلالُذة ما ًيخج كنها الىثير مً اإلاشىالث،

-

الغشض مً ججمُم الىظىم مم بلظها البلع،

خاصت وؤن البرامج آلالُت مً الضواخف crawlers

خاصت ؤجها جمثل سوابؽ ًمىً اظخخذامها

واللىاهب  Spidersوالفهشظت  Indexingوالاظخلالم

للىصىٌ بلى اإلاللىماث في مىاكم ؤخشي حعخخذم

 ،Queryهي التي جلىم بمهمت اإلاؼابلت بين اإلاصؼلخاث

هفغ ألاظلىب في كملُت الخىظُم .وٍخجلى رلً

وولماث الاظخفعاس ؤزىاء بحشاء البدث.

مً خالٌ مدخىي مصادس اإلاللىماث التي حلخمذ
كلى جلىُت الىٍب في ججمُم واظخخذام الىظىم

مىاكم جلىُت فىهعىهىمي وآلُاث كملها:

(مهىا وآخشون.)312: ،

في الىاكم جخجلى جلىُت الفلىعىهىمي ؤهثر مً خالٌ

هل حلخبر جلىُت الفىهعىهىمي جلىُت بذًلت كً اإلادشواث

مىاكم وٍب جلذم هزه الخلىُت وحعمذ للمعخخذمين

البدث:

بىطم بشاساث ،كالماث ،وبطافت ولماث ووظىم لىصف

ٌلخبر مفهىم البدث كً اإلاللىماث لذي الىثير مً

مصادس ملُىت ،خاصت منها التي ججُب كً اخخُاحاتهم

معخخذمي شبىت ؤلاهترهذ مشادف إلادشن البدث

ومىاطُم ؤبداثهم .ولفهم آلُت كمل هزه اإلاىاكم مً

وبالخدذًذ ( )Googleغير ؤهه في الىكذ الشاهً حععى ول

الظشوسي ملشفت:
-

-

مً اإلاىـماث وألافشاد بلى اهدشاف ؤظالُب بذًلت ،كً

ؤهمُت بوشاء ؤظالُب وػشق لخصفذ مصادس

رلً ،خاصت مم ؿهىس جلىُاث الخىظُم ممثلت في همارج

اإلاللىماث اإلاخىفشة كلى الشبىت اللىىبىجُت،

الفلىعىهىمي ،التي وفشث للمعخخذم اظتراججُاث

بدُث جخذم هزه الؼشق اهخماماث الباخثين مً

حذًذة في كملُت البدث ،جخخلف كً جلً الىظاػت التي

خُث اللغت اإلاعخخذمت والاخخُاحاث البدثُت مً

واهذ جصىلها مدشواث البدث .وبىاءا كلى رلً وان مً

اإلاللىماث ،ورلً مً خالٌ بوشاء وظىم وولماث

الظشوسي الدعائٌ خىٌ كذسة هزه الخلىُاث الىافذة مً

مفخاخُت جصف اإلاصؼلخاث واإلاىاطُم اإلاخىاولت،

جدلُم ؤهمُتها الفللُت كىذ بحشاء البدث كلى

ؤو باالكخماد كلى اللغت التي حعهل كملُت اظترحاق

اإلاللىماث ،خاصت وؤن جؼىس جلىُت الفلىعىهىمي كلى

والىصىٌ بلى اإلاللىماث اإلاؼلىبت.

صلت مباششة بالؼلباث اللاثمت كلى مهاساث اإلاعخخذم ؤو

بوشاء حعش ًشبؽ بين اإلاعخخذمين ووامل مجخمم

ما ًصؼلح كلُه بثلافت اإلاللىماث ،بر جيىن مصادس

اإلالشفت؛ فليل معخخذم الىظىم الخاصت به وفي

اإلاللىماث اإلالذمت خىٌ هزا الىمؽ الجذًذ لدشاسن

خالت ججمُلها حشيل هىق مً الخؼابم والخىافم

اإلادخىي الشكمي مً اإلاللىماث ،ؤهثر وطىخا مً خالٌ

الاحخماعي خىٌ اهخماماث ملين ،خاصت وؤن

اإلابادساث التي كامذ بها اإلاىصاث اإلاخىفشة كلى الشبىت،

الىظىم التي ًخم بوشائها جيىن حضء مً مجمىكت

والتي حعمذ بةدخاٌ اليلماث اإلافخاخُت اإلاهُإة لخيىن

الىظىم ليل مصذس مللىماث ؤو اإلاىطىق الزي له

وظىم ( Tagsحىهشي ،3123 ،ص.)33

صلت بزلً.
-

كالوة كلى رلً حلمل مدشواث البدث كلى جىحُه

الشوابؽ ًجب ؤن مشهه بين الىظىم واإلاىاطُم،

كملُاث جشجِب ،وفشص الىخاثج باالكخماد كلى البرامج

ألن الىظىم جمثل اججاهاث حذًذ في الخىاصل

آلالُت ،مً صواخف ( ،)crawlersوكىاهب (،)spiders

والخىلل بين جلً الشوابؽ.

وسوبىجاث ( ،)robotsؤما جلىُت الفلىعىهىمي فهي جلف
Page
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بصىسة شاملت في وحه جلً الىلاثص ،مً خالٌ

 .7جىـُم اإلاللىماث مً خالٌ ؤظلىب الخىظُم كىذ

الىظاػت البششٍت في الخلامل مم مصادس اإلاللىماث (مهىا

اظخخذام جلىُت الفلىعىهىمي ٌلخمذ كلى كذسة

وآخشون.)312: ،

اإلاعخخذم في جدلُل ؤفياسه وجدذًذ اخخُاحاجه
البدثُتً ،دلم ؤكلى دسحاث الخىافم بين جدلُل

مً خالٌ هزه الذساظت جىصلىا بلى حملت مً الىخاثج

مدخىي اإلاصادس وبين اظخذكائها ،هـشا ليىن

هىحضها فُما ًلي:

اإلاعخخذم هى اإلاعاوٌ كً كملُت الخدلُل

 .2ؤن الشبياث الىٍب جمخلً هما هاثال مً مصادس

اإلاىطىعي وله اللذسة كلى الخىشُف بما ًخالءم

اإلاللىماثً ،خميز بدىىكه وهمىه العشَم ،غير ؤن

بين ػبُلت مصادس اإلاللىماث.

هزا اإلادخىي ًدخاج بلى ملالجت بهذف الخلشف

ثىصيات الذراسة :
ً
بىاء كلى هخاثج الذساظت ًمىىىا ؤن جلذًم حملت مً

واظترحاق اإلاللىماث.

الخىصُاث جخمثل فُما ًلي:

كلى خصاثصه وجؼىٍش ؤظالُب وؤدواث جىـُم
 .3مً الصلب كلى اإلاعخخذم صُاغت اظخفعاساث

 .2جؼىٍش

وبًجاد

ملاًير

خاصت

بخلىُاث

جخؼابم مم ؤظالُب مدشواث البدث في جىشُف

الفلىعىهىمي ،وطىابؽ جدىم حىاهب كملُت

الىٍب ،في خين جلىُت الفلىعىهىمي جخمخم

الخىظُم ،وجىفير ؤدواث ملىىت حعاكذ في كملُت

بةمياهُت الخىـُم والاظترحاق ،حعمذ للمعخخذم

جىـُم الىظىم وػشق بوشائها وبطافتها.

بخىشُف وجصيُف اإلادخىي بىفعه مً خالٌ

 .3الاهخمام باظخخذام جلىُت الفلىعىهىمي في

كملُت الخىظُم.

كملُاث الخىـُم البدث والاظترحاق اإلاللىماث،

 .4جلىُت الفلىعىهىمي في خاحت بلى اللىصش البششي

والخلشٍف بىُفُاث بجاختها ،وجؼبُم آلُاث

لخىـُم اإلاللىماث بِىما بشامج مدشواث البدث

الخىظُم بذكت.

ًدخاج بلى خىاسصمُاث.

 .4بىاء مدشواث بدث دكُلت حعخؼُم الشبؽ بين

 .5ؤن مدشواث البدث حعخخذام ؤظلىب البدث

ػبُلت الاظخفعاس والىخاثج اإلاعترحلت إلاذ الباخث

الخش ،بِىما جلىُت الفلىعىهىمي والتي ججمم بين

باإلاللىماث التي ًدخاحها وجشجبؽ بشيل مباشش

ألاظلىبين ،مما ًدلم هخاثج ؤفظل مً خُث

بعااٌ بدثه.

الذكت والصلت باإلاىطىق.

 .5طشوسة جؼىٍش آلُاث البدث اإلاخبلت في مدشواث

 .6ؤن مدشواث البدث جدلُم اظخذكاء ؤهبر للىخاثج،

البدث لخخىافم وػبُلت الخلىُاث الخذًثت لىـم

خُث جيىن وعبت الخغؼُت والذكت في الىخاثج راث

اإلاللىماث ،ولخيىن لذحها اللذسة في جدلُل اإلادخىي

الصلت اإلاباششة حذ مىخفظت ،بِىما وعبت

اإلاىطىعي وجىشُفه بإٌعش الؼشق.

جلىُت

 .6مً الظشوسي جؼىٍش هـام اظترحاق مخلذم وكادس

الخغؼُت

الذكت

كىذ

اظخخذام

الفلىعىهىمي مشجفلت مىدخه هـم الخىظُم دوس

كلى فهم الىصىص اليىسدًت وبىائها اللغىي،

مهم في بىاء وجىؿُف اللالكاث الذاللُت

ٌلخمذ كلى مخخلف الخلىُاث الخذًثت في جىـُم

للمصؼلخاث.

واظترحاق اإلاللىماث.
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 .7اللمل كلى حغير بدخاٌ في هـام الخىاسصمُاث
الفشص والترجِب لىخاثج البدث جخىافم مم الىصىص
اليىسدًت ،بدُث حعخؼُم اإلادشواث البدث
الخفشٍم بين اإلاصادس ألاظاظُت للمللىماث وبين
اإلاصادس التي جلىم بىلل جلً اإلاللىماث بليها.
املصادر 
 .2كبذ الشخمان ،بً صاًذ ( .)3123جىـُم واظترحاق
اإلاللىماث كلى الشبىت اللىىبىجُت بين هُمىت
مدشواث البدث وفلالُت جلىُت الفلىهعىهىمي.
شهادة ماحعخير (غير ميشىسة) .حاملت مىخىسي.
كعىؼُت ،حضاثش.
 .3الجىهشي ،امجذ كبذ الهادي ( )3126اظخخذام ؤدواث
البدث الزهُت اإلاخاخت كلى الىٍب فى البدث الللمى:
دساظت اظخىشافُت ملاسهت لؼالب الذساظاث الللُا
بجاملت اإلاىُا ،اإلااجمش العىىي  ،SLA-AGC 21stؤبى
ؿبي ،اماساث اللشبُت اإلاخدذة.
 .4بامفلح ،فاجً ظلُذ ( )3117اظترحاق اإلاللىماث في
اإلاىخباث الشكمُت ،حاملت اإلالً كبذ اللضٍض ،مملىت
اللشبُت العلىدًت.
 .5ظلؼان ،هىاس كبذ الغني و الؼالب ،غُذاء كبذ اللضٍض
( ، )3121هـام الظترحاق اإلاللىماث في اإلاىخباث
الالىتروهُت باظخخذام اإلاىؼم اإلاظبب ،ماجمش
الللمي الثالث في جلاهت اإلاللىماث ،مجلت الشافذًً
لللىم الخاظباث والشٍاطُاث ،حاملت مىصل،
اللشاق.
 .6مهىا ،كبذ اإلاجُذ وكذوسة ،لمى واظماكُل ،مِغ كبذ
الىشٍم( )312:دوس الفىهعىهىمي في جىـُم
واظترحاق اإلاللىماث كلى الىٍب :دساظت جدلُلُت،
مجلت حاملت حششًٍ للبدىر والذ اسظاث الللمُت،
ظلعلت آلاداب والللىم ؤلاوعاهُت اإلاجلذ( )25اللذد
(.)3
 .7سباح ،فىصي مدمذ ( .)3121الفلىهعىهىمي ؤو
الخصيُف الخش دساظت اظخؼالكُت ،مجلت بدىر في

كالم اإلاىخباث واإلاللىماث ،اللذد الشابم ،ماسط،
صفدت .3:1-31:
 .8حىهشي ،غضة فاسوق ( .)3123مىظىكت هىٌ ()Knol
الشكمُت  :همىرج للخإلُف والىصىٌ الخش جلُُم
للذوس ومذي ؤلافادة في مجخمم اإلالشفت وازشاء
اإلادخىي الشكمي اللشبي ،مجلت مىخبت اإلالً فهذ
الىػىُت ،اإلاجلذ ( )26اللذد ( ،)8العلىدًت.
 .9اإلاخالفي ،كبذه مدمذ ( .)3123ػشاثم وؤدواث البدث
كً اإلاللىماث في ؤلاهترهذ وواكم اظخخذامها كىذ
ؤكظاء هُئت الخذسَغ وملاوهيهم بيلُت آلاداب
حاملت صىلاء :دساظت اظخىشافُت ،اإلاجلت اللشاكُت
لخىىىلىحُا اإلاللىماث ،اإلاجلذ العابم  -اللذد الثاوي.
 .:الضهيري ،ػالٌ هاؿم وكبذ الىاخذ ؤماٌ كبذ الشخمً
(.)3127الخدلُل اإلاىطىعي إلاصادس اإلاللىماث
الشكمُت :ادواجه واهمُخه في الاظترحاق ،مجلت آداب
البصشة ،اللذد ( ،)87اللشاق.
 .21الضهيري ،ػالٌ هاؿم ( .)3128ؤدواث جصيُف
وجىـُم اإلادخىي الشكمي في بِئت الاهترهذ:
الفلىهعىهىمي ،اإلاجلت اللشاكُت لخىىىلىحُا
اإلاللىماث ،اإلاجلذ ( ،)8اللذد ( .)5اللشاق.
 .22الخاًً ،هُام ( )3119الخىظُم  Taggingمالها وما
كليها ،الخصيُف باظخخذام ؤظلىب الفلىهعىهىمي،
حملُت اإلاىخباث اإلاخخصصت ،اللذد (.)2
 .23صالح ،كماس كِس ى ( )3124آلُاث الخىشُف كلى
اإلاىكم:
كلى
مخاح
وادواجه
الىٍب
https://www.slideshare.net/esalh/ss18699804
 .24الزهبي ،اخمذ ( )312:الخدلُل اإلاىطىعي وؤدواجه
اإلاىكم
كلى
مخاح
http://www.aldaawrat.com/trainer/1303
 .25سباحي فاػمت وبلذوسة بً كؼُت ( )3127اججاهاث
الباخثين الجاملیين هدى ألاسشیف اإلافخىح :دساظت
میذاهیت بلعم الللىم ؤلاحخماكیت بجاملت
معخغاهم ،مزهشة ملذمت لىیل شهادة اإلااظتر في
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الخصيُف الىحهي ،بًبِغ ،وىم لليشش والخىصَم
وخذماث اإلاللىماث ،اللاهشة ،مصش.

جخصص هـم اإلاللىماث الخىىىلىحیت الخذیثت،
حاملت كبذ الخمیذ بً بادیغ-معخغاهم ،الجضاثش.
.26
 .27اإلالثم ،هبُل كبذ الشخمً ( .)3122البدث باللغت
اللشبُت كلى مدشن البدث حىحل ( ،)Googleمجلت
مىخبت اإلالً فهذ الىػىُت ،اإلاجلذ ( ،)28اللذد (،)3
هىفمبر  ،3122العلىدًت.
 .28الضهشاء ،فاػمت و كبذه ،مدمذ ( .)3115مدشواث
البدث كلى شبىت الاهترهذ . cybrarians journal - .
 ق ( 3ظبخمبر  - . )3115جاسٍخ الاجاخت <في:
->312:/23/23مخاح
http://www.journal.cybrarians.info/index.php
?option=com_content&id=395:2009-07-2020-21-27
 .29ؤمين ،اخمذ ( .)3113الاججاهاث الخذًثت فى اإلاىخباث
واإلاللىماث ،هخاب دوسي ًصذس مشجين في العىت -
اللذد العابم كشش.
 .2:وىول ( .)3131آلُت كمل "بدث  ،"Googleمعاكذة
سابؽ:
كلى
مخاح
،Google
https://support.google.com/webmasters/answ
er/70897?hl=ar
 .31وىول ( .)3131بطافت كالماث بلى الفُذًىهاث،
معاكذة  ،Googleمخاح كلى سابؽ:
https://support.google.com/youtube/answer/
146402?hl=ar
 .32خعيُت ،ظلُم )3129( ،هـم بداسة اإلاللىماث ،مً
ميشىساث حاملت الافتراطُت العىسٍت.
 .33خلُل ،ظميرة خلُل مدمذ ( .)312:الخاهعىهىمي
ودوسه في جىـُم اإلاللىماث في البِئت الشكمُت اللشبُت:
دساظت جؼبُلُت كلى اإلاىاكم ؤلالىتروهُت للجاملاث
في مصش ،اإلاجلت الللمُت للمىخباث والىزاثم
واإلاللىماث( ،مج  ،2ق  ،) 2مصش.
 .34كلي ،خعً خعين ( .)3121بيُت الخصيُف كلى
شبىت ؤلاهترهذ  :الفىهعىهىمي ،الخاهعىهىمي ،
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