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 مقدمة:
إعالمية، وكذا على  تقنية، ،علميةنعيش اليوم عصر التخمة ادلعلوماتية بامتياز وعلى سلتلف ادلستويات، 

تزداد  ةالعلمي اتاالخًتاعات تتالحق بسرعة فائقة، وفروع التخصصف ؛وادلعلومات مستوى تكنولوجيا اإلعالم
 األوعيةعلى اختالف موضوعاتو وفروعو، وعلى اختالف اإلنتاج الفكري واحملصلة ضخامة يف  عمقا وتشعبا،

  بشكل أصبحت معو عملية التحكم فيها والسيطرة عليها من األمور الصعبة والشائكة. لو،احلاملة 
األلواح الطينية وورق الربدي إىل ادلواد السمعية البصرية وملفات البيانات اآللية  فمنذ اكتشاف الكتابة، ومن

للفكر اإلنساين  ومتواصلة ومتالضبة متصلة  ربكي رحلة تارخيية ونواقلأدوات  كلها ،على اخلط مث ادللفات الرقمية
تعرفو دبا نشر وينشر تباعا يف إىل مؤلفات  ماسةحباجة  فيها أصبح الباحث وانتاجاتو العلمية ادلًتاكمة بشكل

وىو العمل يف سبيل سبكينة من االستفادة منها، ادلعارف العامة وادلتخصصة، حىت يعرف بوجودىا، ويهتدي إليها، 
 الذي تقوم بو الببليوغرافيا بأنواعها ادلتعددة.

 مسامهات متفرقة يف ادلعرفةنو دون الببليوغرافيا تصبح وثائق ادلدنية عدماء ال معامل ذلا من أ"قد قيل حبق ف 

1"غَت منظمة وغَت قابلة للتطبيق بالنسبة لالحتياجات اإلنسانية
. 

 فما هي البيبليوغرافيا؟، وما هي أنواعها وأهدافها؟
 مفهوم البيبليوغرافيا: -أوال
 البيبليوغرافيا في اللغة:  -1
إال  من حيث االصطالح، بليوغرافيايلبيف ربديدىم دلفهوم ا ُت والباح ُتنو على الرغم من اختالف الدارسإ

فكلمة ببليوغرافيا جاءت أصال من اللغة  ،البيبليوغرافيا كلمة يونانية األصل"أن أهنم يكادون جيمعون على 
 (Biblos)، أي كتيب وىي صورة التصغَت ادلأخوذة من (Biblion)اليونانية، وىي مركبة من كلمتُت، األوىل 

دبعٌت ينسخ، وعند تركيبها   (Graphien)وىي اسم الفعل ادلأخوذة من  (Graphia)دبعىت كتاب، وكلمة 
 2."دبعٌت نسخ الكتب (Bibliographia)معا تبدو الكلمة ىكذا 

 :االصطالحالبيبليوغرافيا في -2 
صبحت تدل أ قد تطور مدلول الكلمة حيث، فيقًتب ادلعٌت االصطالحي للكلمة من معناه ادلعجمي 

  ،الكتابة عن الكتب إىلا فهي قد انتقلت من كتابة الكتب ذالكتب ووصفها ووضع قوائم ذلا، و هبعلى حصر 
و البحث ادلرجعي وىو يعٍت إعداد سجل علمي لإلنتاج الفكري ادلكتوب سواء كان أناك من يسميها بادلرجعية ىو 

 3سلطوطا أو مطبوعا.
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 ،العلم، الفن :ثة مفاىيم للفظة ببليوغرافيا ىيوقد أعطى ادلتخصصون بعلم ادلكتبات منذ فًتة قريبة ثال
 4وشبرة الفن.

فالناحية ادلادية   ،: ىي رلموعة احلقائق العلمية ادلنظمة وادلادية اليت تعاجل الكتابكعلمفالببليوغرافيا 
، وفهارسوللكتاب ىي ادلتصلة بكيانو ادلادي، كاسم ادلؤلف، عنوانو، اسم ناشره، تاريخ طبعو، حجمو، عدد أوراقو 

 أما الناحية العلمية فهي ادلتعلقة دبوضوعو.
ادلعلومات األساسية اخلاصة : ىي رلموعة الطرق الفنية الضرورية للتحقق من كفنوالبيبليوغرافيا -

 .فهرس دلراجع كتاب ما( بالكتاب، وتنظيم ىذه ادلعلومات، ومن مث تقدديها على حنو علمي ) أي تنظيم
: ىي عبارة عن سجل منظم مرتبط بغرض معُت جملموعة من الكتب تشًتك يف ة فنكثمر أما الببليوغرافيا -

 ويطلق عليها ادلكتبيون الفنيون الببليوغرافيا الوصفية.، الصفات ادلتميزة كادلوضوع ومصدر اإلنتاج
 5:يا وىوىذا العلم يدور يف ثالثة زلاور ال رابع ذل، إن الببليوغرافيا ىي علم قوائم اإلنتاج الفكريوعموما ف

 دراسة مراحل وإجراءات إعداد القوائم أي البليوغرافيات  1
 دراسة قواعد إدراج ووصف ادلفردات و تنظيمها داخل القوائم . 2
دراسة ادلنتج النهائي نفسو، أي القوائم ادلنشورة واذباىاهتا العددية والنوعية وتقييمها ومعرفة ادلنتج لعدم  3

والضعف فيما أنتج من القوائم لالستدراك والتذليل أو التنمية أو التكملة أو الصلة وما إىل تكراره وسرب نقاط القوة 
 ذلك.

 الببليوغرافيا في اللغة العربية:  -3
اللفظة ادلشتق  يستخدم مصطلح الببليوغرافيا يف اللغة العربية كما ىو يف اللغة االجنليزية أو الفرنسية، أي 
قدديا استخدموا العرب علما أن  6إىل اللغة العربية معربة يف العصر احلديث. وقد دخلت صل اليوناين،من األ

ويف ىذا السياق عرف ابن خلدون يف مقدمتو )أي الوراقة( بأنو عملية ، راقة، بدال من كلمة ببليوغرافياو مصطلح ال
مشل و أوسع أن تعريف ابن خلدون ، وبذلك فإ7اخ والتصحيح والتجليد وسائر األمور ادلكتبية والدواوينستنساال

 من ادلعٌت اإلغريقي.
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اقة والتوثيق وادلخطوطات العربية والوثائق ر ن احللقة الدراسية للخدمات ادلكتبية والو أ الرغم من علىو  
إال أن ىذا  ،كبديل للفظة ببليوغرافيا "الوراقة" م اقًتحت مصطلح1972يف دمشق عام  القومية اليت عقدت

 8اللفظة األجنبية ىي السائدة. اما بُت ادلكتتبُت العرب، بل بقيتمل يلق رواجا أو استخد ادلصطلح العريب
 : للمصطلح المفاهيم المشابهة-4

قد يقع بعض الدارسُت يف لبس عند دراستهم وتناوذلم  لعلم ادلكتبات، نتيجة تصادمهم مع عدد من 
وبُت مصطلح  سنحاول ربديد بعض الفروق بينهاو اليت تتقاطع مع معٌت البيبليوغرافيا،  األخرىادلصطلحات 

كوصف دال على   ادلصطلحاتبعضا من ىذه  يستخدمونكانوا العرب قدديا   أنمالحظة  إدراج، مع البيبليوغرافيا
حديث، ومن ىذه ادلصطلحات نذكر على سبيل وكمصطلح  قبل ظهور البيبليوغرافيا كعلم اعمال بيبليوغرافية

  ادل ال ال احلصر:
ىو عبارة عن قائمة ببليوغرافية دبصادر ادلعلومات ادلوجودة دبكتبات ما أو رلموعة من  الفهرس: -أ

العنوان أو حىت ادلصنف،  أو ادلداخل سواء كان ادلؤلف حدياادلكتبات ادلرتبة وفق أحدى طرق الًتتيب، وفق 
 9مهما اختلف شكلو من تقليدي دبختلف أنواعو إىل الشكل االلكًتوين احلديث.

ء كان على امنهجية بغض النظر عن الوعاء سو  ىو قائمة الكتب ادلوجودة يف مكتبة ما وادلرتبة بطريقةو 
 10.، أو شكل فهرس ميكروفيلمي أو يف شكل قاعدة بيانات زلسبةشكل بطاقي

 ىي األخرى قوائم بالكتب ولكنها مع ذلك تصف األعمال الفكرية ادلقتناة يف مكان معُت، الفهارسف
ادل ال الكتب يف مكتبة أو متجر كتب بذاتو، بينما الببليوغرافيا تضم األعمال ادلنشورة يف رلال معُت  وعلى سبيل

  11.على إطالقها دون التقيد بوجودىا يف مكان ما
 
كلمة حدي ة االستخدام يف لغة العرب، وىي مشتقة من فعل "كشف"، يف حُت   الكشاف: – ب

والذي يعٍت لفت النظر أو اإلشارة إىل شيء ما  (index )استعملها الباح ون يف رلال ادلعلومات تعريبا لكلمة 
 12أو الداللة عليو.
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 .99، ص2000، 1الكتب، القاىرة، ط
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ة التكشيف من كذا لفظو   الكشافلفظة الباحث عبد اللطيف صويف يف أن  الرأيذات  إىلويذىب 
 13دي ة االستعمال يف اللغة العربية، وتعٍت عملية خلق ادلداخل يف كشاف.احلاأللفاظ 

فإما  ،وادلرتبة ترتيبا أجبديا والكشاف عبارة عن رلموعة من الكلمات ادلفتاحية  ادلوجودة يف زلتوى الوثيقة،
أو  كما ديكن أن يكون كشافا للعنواوين  ،ماكنلأل أن يكون الكشاف ألمساء األشخاص أو ادلؤلفُت أو

واذلدف من وضعها ىو سبكُت الباحث )ادلستفيد ( من إجياد )الكلمات ، ا للتواريخذوأيضا للغات وك ،ادلوضوعات
اليت توضح موضع أو مكان كل منها على حدة،  لك عن طريق أرقام الصفحات ) الروابط (ذو  ،ادلفتاحية( بسرعة

 14د أشكال احلصر البيبليوغرايف الداخلي دلصادر ادلعلومات.اح ا اعترب الكشافذو ذل
واذلدف من وضعها ىو سبكُت الباحث من االسًتجاع بسرعة وذلك عن طريق أرقام الصفحات اليت توضح  

   15.كل منها، وذلذا اعترب الكشاف أحد أشكال احلصر الببليوغرايف الداخلي دلصدر ادلعلومات
درجة  أساسنو يتم التفريق بينهما على أيعترب فرعا متميزا من فروع علم ادلكتبات إال التوثيق:  -ج

التخصص من ناحية التحليل ادلوضوعي، فالبيبلوغرفيا ىي  ذبميع ادلعلومات عن مصادر معلومات ويتضمن 
لببليوغرافية عن مرجع من البحث البيبليوغرايف مشكالت تتصل بالتحقيق البيبليوغرايف وانتقاء ادلعلومات والبيانات ا

ادلراجع أو كتاب، كتاريخ  نشره، أو معرفة عنوانو بدقة، أو عدد صفحات ادلطبوع أو عدد أجزائو أو رللداتو 
للمصادر ادلعلومات وىذا ما حيتاج إىل التوثيق. حيث  ةوغَتىا من البيانات اليت تدخل يف تكوين العناصر الوصفي

ى أنو توفَت ادلعلومات وزبزينها وتصفيفها وانتقائها وب ها واستغالذلا، أي أن التوثيق االرباد الدويل للتوثيق عل وعرف
إال أن كال من التوثيق و  ،يتهامنايف بصفة من أجل خدمة ادلعرفة وتيندرج ضمن عملية التنظيم البيبليوغر 

 16البيبليوغرافيا يهدفان إىل حصر الًتاث اإلنساين والتعريف بو.
يف الظهور لتعٍت العمل يف الوثائق،  ( documentation )لفظة التوثيق  بدأتم  1931ويف عام 

منها .وتغَت اسم "ادلؤسسة الدولية للمراجع " ليصبح " ادلعهد الدويل للتوثيق" كما اصدر بول  واإلفادةوتنظيمها، 
طوال مرجعا  م عملو ادلعروف ) مبحث يف التوثيق ( الذي استمر سنوات1935عام ( pool outil)اوتيليو 
 17.يف ىذا ادلضمار أساسيا

 الببليوغرافيا:  نشأةعن  لمحة -ثانيا
                                                                                                                                                                                     

 ادلوقع السابق."البيبليوغرافيا: ادلاىية وادلصطلحات اجملاورة ذلا"،   - 12
 .34، صادلرجع السابقعبد اللطيف صويف:  - 13
تحليلية.، مذكرة ماجستير، قسم -ودوره في ضبط الببليوغرافية العربية: مقاربة تاريخية اإلسنادمنهج بوبكر فاطمة:  - 14

 .62، ص 2010/2011، جامعة وىران، اإلسالميةواحلضارة  اإلنسانيةكلية العلوم   علم المكتبات والعلوم الوثائيقية،
 ادلوقع السابق."البيبليوغرافيا: ادلاىية وادلصطلحات اجملاورة ذلا"،   - 15
 ادلرجع نفسو. - 16
 .30، صادلرجع السابقعبد اللطيف صويف:  - 17
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من أىم الوسائل يعد  إن اخًتاع الكتابة وتطورىا ، يعترب اخًتاع الكتابة أعظم اكتشاف يف تاريخ اإلنسانية
اإلنساين عملية صباعية فأصبح التفكَت ، فكاراألاليت ابتدعها اإلنسان، لنقل حضارتو عن طريق تسجيل وإيصال 

 18متواصلة و مستمرة يف سبيل تطور ادلعرفة.
والبابليُت والبطالسة  األشوريُتظهرت مع  أهنالقد ارتبط ظهور البيبليوغرافيا بظهور الكتب فهناك من يرى 

على ما كان قي  حُت   (callimacus)واليونانيُت فهناك عمل بيبليوغرايف مهم قام بو الشاعر اليوناين كاليماخوس
   19،وساط القرن ال الث للميالدأخزانة اإلسكندرية الشهَتة يف 

ن الكلمة مل تدرج إال مع بداية القرن ال امن عشر، رغم أن مدلوذلا بقي مًتاوحا بُت "نسخ إومع ذلك ف 
كما كان األمر يف فرنسا يف أواسط "العلم بالنصوص القددية"،  و "فهارس بعض مكتبات الكنائس"الكتب" و

 .القرن ال امن عشر
أمُت مكتبة   (gabrièl naudé) قابرييل نودي طرفاستعملت الكلمة ألول مرة يف فرنسا من وقد  

 . (mazarin ازاغان الكاردينال م
 قدو  ،م1762مث فرنسا يف سنة  ،لك الفهرسة الوطنية العامة يف كل من أدلانيا وبريطانياذمث ظهرت بعد  

 األخَتوعرف ىذا  ،"الببليوغرافيعلم " أهنايف طبعتو الرابعة يف قاموسو بالكلمة على قر اجملمع اللغوي الفرنسي أ
 .ادلخطوطات القددية ويعرف الكتب ادلخطوطة وادلطبوعة أنو الشخص الذي يقر أعلى 

 gabrièl)يوقابرييل بين األديبم قسم 1812ومع بداية القرن التاسع عشر وبالضبط سنة  

peignot)   اجلدول العادلي ": الببليوغرافيا العامة والببليوغرافيا ادلتخصصة وقد صبع يف كتابو  إىلالببيبليوغرافيا
 عنوان. آالفللببليوغرافيا" ثالثة 

دا يف الطبعة ال امنة من سي النظر يف التعريف الذي كان سائاجملمع اللغوي الفرن أعادم 1932و يف سنة   
م 1934التاليف التارخيي سنة  الكتب ادلنشورة وطباعتها و قيمتها " وقد نظم مركز قاموسو وجعلو "معرفة موضوع

" البحث عن الكتب و تصنيفو حسب مناىج زلددة، من اجل  أهنامباحث حول الكلمة وحددت على 
 .م1950نظمة اليونسكوة سنة وىو التعريف الذي صادقت عليو معلمي،  أواستعمال ذباري 

وكان ، دير  160م كفهرس موحد دلكتبات 1472يف اجنلًتا فقد كان ظهور ادلصطلح حوايل سنة  أما
ستخدم دبعٌت ي" كتابة الكتب" ، ومل  ىحدود النصف ال اين من القرن ال امن عشر حييل عل إىلالتعريف الساند 

   .عشرالوصف ادلنهجي للكتب وتارخيها وطباعتها إال يف النصف األول من القرن التاسع 
الذي صدر  األمريكيعمل ظهر يف الغرب يف الببليوغرافيا فهو فهرس مكتبة الكونغرس  أضخم أما

 20.م1910سنة

                                                           
 .21، صادلرجع السابقزلمد سلمان علي:  -18

 ادلوقع السابق.بوطاىر بوسدر:  - 19
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بسهولة تطورا خطيا دلصطلح الببليوغرافيا ديكن تتبعو  وما ديكن اإلشارة إليو يف األخَت ىو انو ال يوجد
الكلمة من  إقرارذلك عدم اعًتاف و  أسبابولعل من  ،يتخلل ىذا التطور ك َت من احللقات ادلفقودة إذ ويسر،

   .تصبح متداولة أنبعد  إالقبل اجملمعات اللغوية والقواميس 
شرت طفرة نوعية كما وكيفا يف عصور ما بعد الطباعة بعدما انت ترفعه األعمال البيبليوغرافية ذلكن ى

يصف الكتب وجيمعها يف قوائم حسب اعتبارات  ، فظهرت احلاجة للبيبليوغرافيا كفن وعلمالكتب انتشارا واسعا
   21معينة.

 :اإلسالمي العربي البيبليوغرافيات في التراث -2
خاصة حينما البيبليوغرايف، يف ادلضمار العرب ادلسلمُت  قدم خوضمن اجلدير بالذكر ىنا أن نشَت إىل  
 ليف خالل القرن ال اين للهجرة يف سلتلف فروع ادلعرفة.آتتابع الت
 ةلك حركذفظهرت كتبا صبة وازدىرت ب ،مل يلبث العرب أن أحسوا باحلاجة إىل تدوين تراثهم وتارخيهمذ إ

التأليف ازدىرا رائعا يدفعها وديدىا بأسباب النماء بفضل ما اكتسبو اجملتمع العريب من طبقة جديدة تعرف بطبقة 
داك رلرد دور للنسخ، و إمنا كانت رلالس للعلماء مل تكن حوانيت الوراقة أن ذإ ،الوراقُت اليت سبارس مهنة الوراقة

 العقل وأنتجلك مركز إشعاع للنشاط العقلي ومستودعا لكل ما ذفأصبحت ب، والشعراء وملتقى الطبقات ادل قفة
  يف شىت فروع ادلعرفة. اإلسالمي

ين ذوحىت ال ،فهرستومن الناحية التارخيية الكرونولوجية ال ديكن البن الندمي وضع  أنوومن ىنا ديكن القول 
بالرغم من أن الصورة ، ي ألف عنو األوائلذدون وجود مك ف لإلنتاج ادلعريف الما أمكنهم ذلك جاؤوا بعده 

 البيبليوغرافية مل تكن واضحة ادلعامل لديهم فكان "ابن الندمي " زلظوظا لرفع لواء الوصف والضبط البيبليوغرايف
 22 دق ما تعنيو الكلمتُت.بأ

و خزانة كفهرسة أوقد عرف العرب البيبليوغرافيا باسم الفهرست الفارسية ودلت على قوائم كتب مكتبة 
كما دلت كلمة الفهرست عند العرب على ،  وفهرست مكتبة احلكم ادلستنصر يف قرطبة ،بيت احلكمة يف بغداد

 23.شبيليا ما جنده عند ابن الندمي وابن خَت االذالبيبليوغرافيا بادلعٌت احلديث وى
  24:أما أشهر األعمال البيبليوغرافية عند العرب فهي 

                                                                                                                                                                                     
  وطلبة علم المكتبات"، اإلنسانية"محاضرات ودروس في البيبليوغرافيا لطلبة العلوم  - 20

3489. -www.alg17.com>thread ( ،02/11/2019.) 
 ادلوقع السابق.بوطاىر بوسدر:  - 21
 .65، ص ادلرجع السابقبوبكر فاطمة:  - 22
 ادلوقع السابق.بوطاىر بوسدر:  - 23
-129ص ص أبو بكر زلمود اذلوش: ادلرجع السابق، -./190-183عبد اللطيف صويف: ادلرجع السابق، ص ص - 24

158. 
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 ىـ(.339إحصاء العلوم وترتيبها للفرايب )ت  -
 ىـ(.385)ت فهرست ابن الندمي -
 (.1179-1108الفهرست البن اخلَت)القرن السادس للهجرة،  -
 م(.1348ىـ/749)ت كفايناألالسنجاري ادلقاصد البن إبراىيم  أسٌتإرشاد القاصد إىل  - 
 (.1561- 1495)يف القرن التاسع للهجرة، مفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاش كوبري زاده - 
 .(1656-1608)القرن العاشر للهجرة، سامي الكتب والفنون حلاجي خليفةأكشف الظنون عن - 

 نجد: لًتاث العريب فعن اأما أشهر كتب الببليوغرافيا 
 م(.1956)ت  كارل بروكلمانشرق األدلاين  لمستتاريخ األدب العريب ل-
 .زكُتيتاريخ الًتاث العريب لفؤاد س -

 أهداف البيبليوغرافيا:-ثالثا
 :أيتوديكن إجياز أىم أىداف الببليوغرافيا ومراميها فيما ي

 صبع ادلعلومات حول ادلؤلفات مهما كان نوعها، وتنظيمها لتسهيل عملية التعرف هبا، والرجوع إليها. -
مساعدة القراء على التعرف على مواد ادلعرفة اليت تفيدىم يف رلاالت زبصصاهتم واىتماماهتم، سواء  -

 منها ادلواد ادلنشورة، أو غَت ادلنشورة يف أي مكان من العامل وبأية لغة.
تدعيم مبدأ زيادة التعمق يف التخصص ادلوضوعي، والتخصص العلمي واحلصول على معلومات من  -

 وأفضل الطبعات وتقييمها. ،ات يف موضوعات زلددةأفضل ادلؤلف
اإلسهام يف التقدم العلمي واحلضاري وال قايف للمجتمعات عن طريق حصر اإلنتاج الفكري القدمي  -

 .-الوطٍت منو والعادلي-التعريف ادلنظم بالسجل البشري من األفكارو حفظ معلومات عنو،  واحلديث، تسجيلو،
ومايتصل هبا  عدد صفحاهتا، ،طبعتها ،ناشريها ،أماكن نشرىا ،يث مؤلفيهاالتحقق من ادلؤلفات من ح -

 من أمور ىامة.
تسهيل تبادل ادلعارف واإلنتاج الفكري بُت األمم والشعوب، ودعم التعاون العادلي بُت ادلكتبات ومراكز  -

 هم.ادلعلومات، وبُت الباح ُت يف كافة ادليادين، ودعم العمل ادلشًتك ادل مر فيما بين
 25 التعريف دبنشوراهتا وتسهيل بيعها.من خالل  مساعدة دور النشر يف أغراضها التجارية -
حصر تراث اإلنسانية قددية وحدي ة، وتنظيمو والتعريف بو، ليتسٌت للباحث والدارس والقارئ من  -

 اإلعالمي.الوصول إىل حاجاهتم وأغراضهم يف عصر يتسم بالتقدم العلمي والتكنولوجي واالنفجار 

                                                           
 .27، صادلرجع السابقعبد اللطيف صويف:  - 25
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لعلوم يف اتزويد ادلختصُت بشكل مستمر وبصورة دورية بالببليوغرافيا ادلوضوعية يف رلال ادلؤلفات -
 26اإلنسانية ، والتطبيقية واللغوية، والفنية ...اخل.

 أنواع الببليوغرافيات:  -رابعا
 ادلعتمد يف التصنيفديكن تقدمي أنواع عدة من أنواع وأشكال البيبليوغرافيات وذلك حبسب ادلعيار 

 البيبليوغرافية:في  اإلنتاج الفكريحدود مجال بحسب  -1
  من الببليوغرافيات مها: الببليوغرافيات العامة والببليوغرافيات احملددةبُت نوعُت رئيسيُت وديكن التمييز ىنا 

 .أو ادلتخصصة
 الببليوغرافيات العامة: -أ

ادلتعددة من كتب ودوريات ومصغرات وخرائط وأفالما وما وىي تشمل صبيع أنواع اإلنتاج الفكري بأوعيتو 
زبضع ألية حدود أو قيود  إليها، كما تشمل صبيع موضوعات ادلعرفة اإلنسانية، واللغات البشرية، فهي ال

 28، وىناك عدة أنواع من الببليوغرافيات العامة ىي:27موضوعية أو لغوية أو نوعية
 البيبليوغرافيات العادلية. -

 البيبليوغرافيات الوطنية. -

 البيبليوغرافيات التجارية. -

 بيبليوغرافيات اجملموعات اللغوية. -

 البيبليوغرافيات االقليمية. -
 المحددة: الببليوغرافيات -ب

ن تكون احلدود أاليت تنشد التعريف دبؤلفات ليست عامة، بل زلددة حبدود معينة، ك ىي البيبليوغرافيات
الذي دييزىا عن  األىمدي ل احلد  إذيف مقدمتها،  مكانية، وتقع حدود التخصص ادلوضوعي أوزمنية  أوموضوعية 

 29 :أنواعوىي  البيبليوغرافيات العامة.
 بيبليوغرافيات ادلوضوعية -

 بيبليوغرافيات األفراد -

 بيبليوغرافيات األجناس األدبية -

 بيبليوغرافيات ادلناطق -

 بيبليوغرافيات الطبعات ادلتعددة -

                                                           
 .15، صادلرجع السابق زلمد سلمان علي:  - 26
 .37، ص ادلرجع السابقعبد اللطيف صويف:  - 27
 .88-54ص ص    ادلرجع السابق،أبو بكر زلمود اذلوش:  - 28
 .43-52-، ص صادلرجع السابقعبد اللطيف صويف:  - 29
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 .اخلاصة من ادلؤلفات األنواعبيبليوغرافيات  -

 ية.يبليوغرافيات الزمنبال -

 البيبليوغرافيات. بيبليوغرافيات -

 طبيعة الوصف البيبليوغرافي: بحسب -2

من حيث اإلجياز أو اإلطالة، أو  ،الببليوغرافيات من جانب طبيعة الوصف وطريقة الرصد إىلنظرنا  إذا
نو ديكن التمييز بُت عدة أشكال من الوصف، وىي ، فإادلؤلف اليت ترصدىا زلتوياتيف النقد و إبداء الرأي 

. وىذه اإلشكال 30زبتص بنوع واحد فقط أشكال تنسحب على كافة أنواع الببليوغرافيات السابقة الذكر، وال
 ىي :

تجلى بذكر البيانات األساسية للوعاء الفكري الذي يرصد داخل القائمة، تو : حصريةببليوغرافيا  - أ
لك تبعا لقواعد الفهرسة الوصفية، والتقنُت الدويل للوصف الببليوغرايف، وتتكون ىذه ادلعلومات بشكل عام من: وذ

اسم ادلؤلف أو ادلؤلفُت، العنوان الرئيسي للوعاء، العنوان الفرعي أو ادلوازي، ادلؤلفون ادلشاركون أو ادلًتصبون، أو 
، مكان النشر، دار النشر، سنة النشر، عدد األجزاء أو اجمللدات، عدد احملررون، الطبعة إذا كانت غَت الطبعة األوىل

الصفحات، وسائل اإليضاح، السلسلة، ورقم الوعاء ) الرمز( و شبنو. وتتالحق ىذه ادلعلومات بشكل منتظم 
الببليوغرايف وتعد ىذه الطريقة يف الوصف ، النسقية –ومتناسق ومن ىنا كانت تسميتها أيضا بالببليوغرافيا احلصرية 

 31األك ر استخداما من غَتىا.

وىي زبتلف عن تلك اليت ذكرنا سابقا واليت هتتم باجلانب ادلادي  ببليوغرافيا تحليلية )موضوعية(: -ب
فهذه الببليوغرافيا يتم فيها الغوص يف مضامُت الكتاب من خالل تلخيص ما جاء يف كل باب أو فصل  ،للكتاب

32 ز.من فصولو وأبوابو بشكل موج
 

وىي اليت نقدم من خالذلا "تقوديا إصباليا للكتاب بذكر مزاياه ونقائصو"  ببليوغرافيا نقدية تقويمية: - ج
  33 وذلك على مستوى ادلضمون والشكل إن أمكن.

تعٍت الببليوغرافيا التارخيية أساسا بتاريخ الكتاب و تطوره يف الزمان و ادلكان  البليوغرافيا التاريخية: -د 
على وجو اإلطالق و ذلك لرسم الصورة العامة ذلذا التطور ، شاهنا يف ىذا شأن أية دراسة تارخيية يف أي رلال 

جذير و التأصيل و أخر فهناك تاريخ الفلسفة و الفلك و الفن و األدب و غَتىا ..و اذلدف يف ذلك فقط الت
النظرة الراجعة بقصد رصد ادلسَتة و استخالص العرب و الدروس وكذلك االستمتاع أحيانا دبا كان حيدث يف 

                                                           
 .53ص ادلرجع نفسو، - 30
 .53، صادلرجع نفسو - 31
 ادلوقع السابق.بوطاىر بوسدر:  - 32
 ادلرجع نفسو. - 33
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ادلاضي، فنحن ال منلك أن نؤثر يف ادلاضي و لكن ندرس كيف اثر فينا ىذا ادلاضي وكيف نفيد منو يف حاضرنا و 
 34مستقبلنا.

ل للتداول والتناول بُت فكرية سجلت برمز معُت على وسيط خارجي قابودلا كان الكتاب عبارة عن رسالة 
 تتحرك يف ىذه احملاور ال الثة وىي: التارخيية ن الببليوغرافياالناس فإ
  .مواد وأدوات الكتابة عرب العصور 1
 الكتابة أو الرمز الذي سجل بو اإلنسان أفكاره عرب العصور 2
  العصور .ادلعرفة اإلنسانية و كيف تطورت عرب 3
فالببليوغرافيا التارخيية باختصار ىي دراسة الكتب من حيث ىي أوعية حلمل الفكر اإلنساين عرب  
 35العصور.
وىي ليست شكال من أشكال الوصف بادلعٌت الضيق ذلذه الكلمة بل ىي  الببليوغرافيا المخفية:  -هـ

اجع توضع يف هناية الكتاب أو البحث العلمي، شكل مستقل من أشكال الببليوغرافيات، ألهنا عبارة عن قائمة مر 
لفبائيا على أمساء ادلؤلفُت، وديكن أوتتضمن أمساء ادلؤلفات اليت رجع إليها ادلؤلف أو الباحث يف عملو، مرتبة ترتيبا 

مث تًتتب داخل كل نوع منها ترتيبا  ،فق أنواع ادلؤلفات أوال، كادلخطوطات أو ادلطبوعات أو مواد أخرىو أن ترتب 
 36على أساس ادلؤلفُت. لفبائياأ

ألهنا ال تصدر بشكل مستقل، وإمنا تلحق بأعمال  وقد أطلقت عليها ىذه التسمية ) ادلخفية أو ادلخبأة (
 علمية ومؤلفات م ل الكتب أو مقاالت الدوريات أو الرسائل اجلامعية وما إليها. 

 : لماديالتقسيم حسب الشكل ا - 3
وىنا تقسم البيبلوغرافيا حسب الشكل ادلادي للمواد ادلتضمنة فيها من البيبلوغرافيا اخلاصة بالكتب أو  

يف الدوريات  ام لتها، ومن منها البيبلوغرافيا السمعية البصرية كذا نذكر، و بيبلوغرافيا الدوريات أو الرسائل اجلامعية
   1981.37قائمة الدوريات العربية اجلارية الصادرة عن ادلنظمة العربية للًتبية وال قافة والعلوم يف 

 

 

                                                           
 .19، صادلرجع السابقشعبان عبد العزيز خليفة:  - 34
 .19-20صص ، ادلرجع السابقشعبان عبد العزيز خليفة:  - 35

 
 .55، صادلرجع السابقعبد اللطيف صويف:  - 36

 
،   .www.edu-dz.com>2019/10 البيبليوغرافيا للسنة األولى،محاضرات في مقياس كوداش:  - 37

(10/11/2019.) 
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 وىي أنواع: التقسيم حسب زمن الصدور : - 4
، علما أن اىتمامهاواليت تبقى مستمرة يف الصدور وتضم آخر ما صدر يف رلال  : أ ـ البيبلوغرافيا الجارية

  38.األسبوعية والسنوية بُتتًتاوح  ىاصدور فًتات 
فهي ترصد اإلنتاج الفكري عند صدوره أوال بأول والتعريف بو بالسرعة ادلمكنة، وديكن أن تكون معلوماهتا 

 39حصرية ألغراض إعالمية أو ربليلية تعطي حملة موجزة عن كل عمل تقدمة.
غطي عادة ما سبق أن صدر ونشر يف بلد معُت أو تراكمية ، وت ب ـ البيبلوغرافيا الراجعة أو االستعادية:

  40.موضوع معُت خالل فًتة زمنية سابقة وزلدودة
الفكري للمؤلفات ادلنشورة يف ادلاضي خالل سنوات ربددىا القائمة...، ويفيد ىذا  اإلنتاجترصد  أهناأي 

أو ضعفو، وتكون عادة ذات  الفكري خالل الفًتة احملددة، ومدى قوتو اإلنتاجالنوع من القوائم يف معرفة مستوى 
 41علمي أو وطٍت.-طابع إخباري

تعمل على التعريف بادلؤلفات ادلوضوعة قيد النشر، قبل صدورىا، أي المستقبلية: البيبلوغرافيا -ج 
يبليوغرافيات يف الغالب ذات ترصد األعمال اليت من ادلتوقع صدورىا خالل فًتة زمنية مستقبلية، وتكون ىذه الب

 42صبغة ذبارية أو إخبارية زلضة.
 

 القوائم البيبليوغرافية: إعداداستخدام الحواسيب في -خامسا
اإلنتاج  جدا نظرا للزيادة اذلائلة يفإن دخول احلاسوب يف إجراءات ذبميع الببليوغرافيا قد أصبح ضروريا 

 .وتنوعو، وكذا تنوع أوعيتوالفكري 
ه القوائم قد زودت اإلنسان ذاحلاسوب ولغاتو والربرلة، وإمكانية استخدامها يف إعداد م ل ىإن ظهور  

ه ادليكنة على ربقيق السرعة والدقة فقط، ولكنو يفتح احتماالت ذوال يقتصر تأثَت ى ،بوسيلة مل حيلم هبا من قبل
 43آفاق جديدة خبصوص مشول القوائم وطرق تنظيمها و اسًتجاعها آليا.

 44إىل ثالث مراحل: تاريخ نظم المكتبات المبنية على الحواسب اآلليةن تقسيم و ديك

 
                                                           

 ادلرجع نفسو - 38
 .48، صادلرجع السابقعبد اللطيف صويف:  - 39
 كوداش: ادلوقع السابق.  - 40
 .48، صادلرجع السابقعبد اللطيف صويف:  - 41
 .49ادلرجع نفسو، ص  - 42
 .167ص  ،ادلرجع السابقأبو بكر زلمود اذلوش:  - 43
 .132، صادلرجع السابقزلمد سلمان علي:  - 44
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 مرحلة النظم التجريبية  1
 مرحلة النظم احمللية  2
 مرحلة النظم التعاونية. 3
 الحاسوب والعمل الببليوغرافي في الوطن العربي:*

والعلوم نشاطها يف رلال استخدام احلاسوب باشرت إدارة التوثيق وادلعلومات بادلنظمة العربية للًتبية وال قافة 
ا النشاط بالًتكيز على تطوير الركائز ذم، وواصلت ى 1975يف األعمال الببليوغرافية يف الوطن العريب مند عام 

وكان من الطبيعي أن  الفنية للمكتبات ومراكز ادلعلومات باعتبارىا من الضرورات األساسية الستخدام احلاسوب.
البيبليوغرافية،  األعمالاستخدام احلواسيب يف  إىل ن ادلكتتبُت العرب وخاصة ادلهتمُت بالببليوغرافيايتطلع العديد م

 ا الصدد.ذوقد كانت ذلم بعض التجارب يف ى
 اليتإىل عقد حلقة دراسية الستخدام احلاسوب يف رلال الببليوغرافيا والتوثيق، و  ىذه ادلنظمة دعتولقد 

ه احللقة ىو وضع ضوابط ذوقد كان اذلدف من ى ،م4/12/1975-29/11عقدت باخلرطوم من 
، ذا اجملال باخلارجوالتعرف على نتائج الدراسات اليت منت يف ى للمحاوالت العربية ادلوزعة يف الوطن العريب،

التعاون يف اخلربات العربية يف واستعراض اللغات والربامج السائدة، وخاصة يف األعمال الببليوغرافية وقياس مقدار 
ه احللقة، ىي زلاولة السعي لتوحيد ادلفاىيم واالذباىات يف رلال استخدام ذاف ىدولعل أىم أى، ا اجملالذى

 45احلاسوب يف األعمال الببليوغرافية يف الوطن العريب حىت تكون متماشية مع ادلعايَت الدولية.
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