
تاریخ تنظیم المعلومات
المحاضر/ د. ھشام السرحان
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المقدمة

مارس اإلنسان تنظیم المعلومات منذ فترات ❖
قدیمة في التاریخ، لذلك یصعب تحدید البدایات 
الحقیقیة األولى لتنظیم المعلومات ومصادرھا 

المختلفة.

منذ القدم، یحاول اإلنسان دوما تنظیم وتصنیف ❖
ما لدیھ من موارد ومصادر تشمل مصادر 

المعلومات والمعرفة في حیاتھ.
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المقدمة

غالبا ما یلجأ اإلنسان لتنظیم المصادر عندما ❖
یزید عددھا بسبب معوقات العقل البشري عند 

محاولة الوصول لتلك المصادر وقت الحاجة 
الیھا.

یكون التنظیم والترتیب من خالل تحدید صفة او ❖
صفات مشتركة في المصادر لتشكیل مجموعات 

او فئات معینة.
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مع زیادة اإلنتاج الفكري البشري في العلوم ❖
المختلفة وزیادة اوعیة المعلومات التي تسجل 

المعلومات في المجاالت والتخصصات 
المختلفة، ظھرت الحاجة الى تصنیف وترتیب 

تلك المجاالت وتحدید عالقاتھا التي تربط 
بینھا من أجل تیسیر عملیة الفھم والتذكر.

طرق تنظیم المعلومات الحدیثة مرتبطة تماما ❖
باالسھامات السابقة التي قدمھا الكثیر من 

العلماء والفالسفة السابقون منذ العھد 
الیوناني القدیم.
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األلواح الطینیة من الحضارة السومریة في العراق 
(2000 ق.م.)

أقدم سجل معروف یسجل مصادر معلومات أخرى.❖
قائمة بعناوین 62 كتاب مسجلة على ألواح من الطین ❖

ویعتبرھا بعض الباحثین أول فھرس في التاریخ.
تشمل العناوین لكتب في التاریخ والوصفات الطبیة ❖

واألشعار.
ال یعلم الھدف األساسي من القائمة وإذا ما كانت األلواح ❖

تستخدم لعرض المصادر في مكتبة عامة او خاصة.

اإلسھامات األولى في تنظیم المعلومات
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االسھامات األولى في تنظیم المعلومات
أفالطون (429 – 347 ق.م.)

فیلسوف یوناني یعد أحد واضعي األسس الفلسفیة للثقافة الغربیة.❖
قسم المعرفة البشریة إلى نوعان:❖
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االسھامات األولى في تنظیم المعلومات

العلوم النظریة او البحتة
الحساب

الھندسة

الفلك

العلوم العملیة
األخالق

االقتصاد

السیاسة

العلوم اإلنتاجیة

الشعر

البالغة

آرسطو  ( 384 – 322 ق.م.)
فیلسوف یوناني ویعد من اعظم الفالسفة الذین عرفھم التاریخ.❖
ألف كتاب «تاریخ الحیوان» من تسعة أجزاء واعتمد فیھ على تنظیم ❖

الحیوانات حسب أشكالھا، طریقة حیاتھا، وبعض الصفات الخاصة 
فیھا.

قسم المعرفة البشریة إلى ثالثة أقسام:❖
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اإلسھامات اإلسالمیة األولى في تنظیم المعلومات

جابر بن حیان بن عبدهللا الكوفي ( 721 – 815 م.)
فیلسوف كیمیائي لھ العدید من المؤلفات والكتب واعتمد في الكثیر من ❖

أبحاثھ على التجارب العلمیة واالستقراء واالستنتاج العلمي.
 بین وفصل في كتابھ «الحدود» مفھوم احاطة العلوم المختلفة بحدود ❖

جوھریة حتى ال یخرج منھا ما لیس فیھا وال یدخل فیھا ما لیس منھا.
بین العالقة بین العلم وفروعھ (الفصول) بأنھا عالقة النوع ولیس الجزء. ❖

علم الدین

العلم الشرعي

العلم الباطنيالعلم الظاھري

العلم العقلي

علم المعانيعلم الحروف

علم الدنیا

العلم الشریف

علم الصنعة

العلم الوضیع

علم الصنائع
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یعقوب بن اسحق الكندي ( 801 – 873 م.)
من أوائل علماء المسلمین في الفلسفة ومارس الطب والفلك ❖

والھندسة والموسیقى.
أول من ترجم كتاب «تاریخ الحیوان» الى العربیة.❖
قسم العلوم اإلنسانیة في عصره الى قسمان:❖

العلوم الدینیة

العقیدة

ما وراء الطبیعة

العلوم الدنیویة

الفلك

الریاضیات

االسھامات اإلسالمیة األولى في تنظیم المعلومات
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أبو نصر بن محمد الفارابي ( 874 – 950 م.)

عرف بإسم المعلم الثاني وبرع في مجاالت مختلفة من العلوم.❖

قسم العلوم االنسانیة الى عدة أقسام في كتابھ «إحصاء العلوم»:❖

االسھامات اإلسالمیة األولى في تنظیم المعلومات
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أبو نصر بن محمد الفارابي ( 874 – 950 م.)

«قصدنا في ھذا الكتاب أن نحصي العلوم المشھورة علماً علماً، ❖
ونعرف جمل ما یشتمل علیھ كل واحد منھا وأجزاء كل ما لھ من 

أجزاء، وجمل ما في كل واحد من أجزاءه»

االسھامات اإلسالمیة األولى في تنظیم المعلومات
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محمد بن إسحاق الندیم ( 935 – 990 م.)
اشتھر بإسم ابن الندیم وھو مؤلف كتاب «الفھرست»، اول انتاج ❖

ببلیوجرافي علمي یضم الكتب المؤلفة والمترجمة باللغة العربیة.
قسم ابن الندیم الكتب الى عشر أقسام رئیسیة (مقاالت) ویندرج تحت ❖

كل عدد من المجاالت المختلفة (فنون).

االسھامات اإلسالمیة األولى في تنظیم المعلومات
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عبدهللا بن محمد األزدي ( – 1033 م.)
اشتھر بإسم ابن الذھبي وھو فیلسوف وطبیب مھتم بالكیمیاء.❖

اصدر كتاب الماء (900 صفحة تقریبا) الذي یعرف ویصنف مجموعة ❖
من األمراض والعلل وسبل العالج واألدویة مستخدما الترتیب الھجائي.

االسھامات اإلسالمیة األولى في تنظیم المعلومات
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ابن سینا ( 980 – 1037 م.)
اشتھر بإسم الشیخ الرئیس وقد برع في الفلسفة والطب والشعر ❖

والفلك ومجاالت أخرى من العلوم.

قسم العلوم في عصره الى قسمان رئیسیان:❖

اإلسھامات اإلسالمیة األولى في تنظیم المعلومات
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عبدالرحمن بن محمد بن خلدون ( 1332 – 1406 م.)
مؤرخ وفیلسوف ومن أعظم المفكرین ویعتبر لدى الكثیر انھ ❖

مؤسس علم االجتماع.
قسم العلوم في عصره الى قسمان رئیسیان:❖

االسھامات اإلسالمیة األولى في تنظیم المعلومات
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اسھامات العصور المتوسطة في تنظیم المعلومات
أحمد بن مصطفى بن خلیل ( 1495 – 1561 م.)

اشتھر باسم طاش كبرى زاده ولھ مؤلفات كثیرة تشمل كتاب «مفتاح ❖
السعادة ومصباح السیادة»  في 3 أجزاء والذي تضمن ترتیب العلوم 

في عصره.
قسم العلوم في عصره الى قسمان رئیسیان (أطراف) ویتضمن كل قسم ❖

اجزاء فرعیة (دوحات) التي قسمت بدورھا الى شعب تفصیلیة. 
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اسھامات العصور المتوسطة في تنظیم المعلومات
أحمد بن مصطفى بن خلیل ( 1495 – 1561 م.)

جعل تصنیف المعرفة والعلوم اإلنسانیة علما مستقال سماه تقاسیم ❖
العلوم و حدد خاصیة االنتقال من المواضیع العامة الى الخاصة عندما 
عرفھ بأنھ «علم باحث عن التدرج من أعم الموضوعات إلى اخصھا، 

لیحصل بذلك موضوع العلوم المندرجة تحت ذلك األعم».
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إسھامات العصور المتوسطة في تنظیم المعلومات

Andrea Cesalpino  آندریا سیسالبینو  (1519 – 1603 م.)  

فیلسوف وعالم نباتات إیطالي لھ نظریات في طرق التصنیف وقام ❖

بتصنیف ما یقارب 1520 من النباتات حسب ثمارھا وبذورھا بدال من 

الترتیب الھجائي المعتمد سابقا.
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اسھامات العصور المتوسطة في تنظیم المعلومات

Francis Bacon فرانسیس بیكون ( 1561 – 1626 م.)
محامي وفیلسوف انجلیزي تأثر بھ العدید من األشخاص المھتمین ❖

بتنظیم المعلومات من بعده.
قسم المعرفة البشریة الى ثالثة اقسام، واعتمد ترتیبھ للعلوم في ❖

مكتبة الكونجرس األمریكیة لتصنیف محتویاتھا حتى نھایة القرن 
التاسع عشر:
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اسھامات العصور المتوسطة في تنظیم المعلومات
مصطفى بن عبدهللا ( 1609 – 1657 م.)

عالم ومؤرخ ولد في القسطنطینیة اشتھر باسم حاجي خلیفة ❖
ومن اھم مؤلفاتھ كتاب «كشف الظنون عن أسامي الكتب 

والفنون» الذي یشمل أھم المؤلفات العربیة في زمانھ 
وبعض الكتب الفارسیة والتركیة.

تضمن الكتاب نحو 15,000 مصدر للمعلومات.❖
قسم العلوم في عصره الى خمسة أبواب تحتھا ما یقارب ❖

ثالثمائة فئة للعلوم تم ترتیبھا بشكل ھجائي حسب رؤوس 
الموضوعات والعناوین
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التطور الحدیث في تنظیم المعلومات
Carl Linnaeus كارل لینیوس (1707 – 1778 م.)

طبیب ومتخصص في علوم الطبیعة والنباتات من السوید.❖

ألف كتاب نظام الطبیعة «Systema Naturae» الذي احتوى ❖
على تصنیف الكائنات الحیة وأصبح المصدر األساسي لتنظیم 

الكائنات في علوم األحیاء.
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Species
(الفصیلة) 

Genera
(الجنس) 

Orders 
(الرتبة)

Classes 
(الفئة)

Kingdoms
(المملكة) 

الحیوانات

النباتات
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التطور الحدیث في تنظیم المعلومات
Daniel McCallum دانیال ماكالم  ( 1815 – 1878 م.)

مھندس امریكي في شركة سكة الحدید االمریكیة.❖
صمم اول مخطط ھیكل تنظیمي حدیث یمثل العاملین في ❖

شركة سكة الحدید واالقسام التي یعملون بھا.
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التطور الحدیث في تنظیم المعلومات
Charles Cutter تشارلز كتر ( 1837 – 1903 م.)

اول من وضع فھرس البطاقات واستخدم عنصر المؤلف باإلضافة الى ❖
الموضوع للوصول الى المصادر المتوفرة في المكتبة.

بدأ العمل على نظام تصنیف یتمیز بالتنوع والدقة والسھولة یصنف ❖
العلوم اإلنسانیة الى سبعة اقسام واستخدم األحرف الھجائیة لكل قسم، 

لكنھ توفي قبل ان ینتھي منھ. 
تم استخدم نظامھ للتصنیف كأساس لبناء تصنیف مكتبة الكونجرس ❖

الحدیث.
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التطور الحدیث في تنظیم المعلومات
Melvil Dewey میلفل دیوي ( 1851 – 1931 م.)

من اشھر الرواد في مجال المكتبات ومؤسس اول برامج للتعلیم ❖
األكادیمي في تخصص المكتبات.

صاحب تصنیف دیوي العشري المشھور والذي استمر في النمو ❖
والتطور لتقسیم المعرفة البشریة بأسلوب بسیط الى عشرة أقسام 

أساسیة تمثل بأرقام وتتفرع من كل قسم عشرة أجزاء ثم الى 
عشرة شعب اخرى.
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الخالصة األولى
 وتضم عشرة أقسام رئیسیة:

000     األعمال العامة أو المعارف العامة
100     الفلسفة والعلوم المتصلة بھا

200     الدین
300     العلوم االجتماعیة

400     اللغات
500     العلوم البحتھ

600     العلوم التطبیقیة والتكنولوجیا
700     الفنون
800     اآلداب

900     الجغرافیا والتراجم والتاریخ
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الخالصة الثانیة
 وتضم عشرة فروع تحت كل قسم رئیسي:

         300     العلوم االجتماعیة  
                    310     اإلحصاء

                    320     العلوم السیاسیة
                    330     االقتصاد

                    340     القانون
                    350     االدارة العامة

                    360    الخدمة االجتماعیة
                    370    التربیة والتعلیم

                    380    التجارة
                    390    العادات والتقالید والفلكلور 
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الخالصة الثالثة
 وتضم عشرة شعب تحت كل فرع:

         320   العلوم السیاسیة 
                    321    أشكال الدول

                    322    العالقة بین الحكومة والمؤسسات االجتماعیة
                    323    عالقة الدول بالمواطنین

                    324    االنتخابات
                    325    الھجرة الدولیة

                    326    الرق وتحریر العبید
                    327    العالقات الدولیة

                    328    السلطة التشریعیة
                    329    السیاسة العملیة واالحزاب 
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التطور الحدیث في تنظیم المعلومات
Paul Otlet  پول اوتلیھ  ( 1864 – 1944 م.)

عالم بلجیكي یعتبره العدید من مؤسسي علم المعلومات الحدیث ❖
وكانت لھ العدید من الرؤى المستقبلیة لكیفیة تنظیم المعلومات 
ونشرھا باستخدام التكنولوجیا قبل ظھور الحواسیب وشبكات 

االتصال الحدیثة.
ساھم في استخدام وانتشار فكرة فھرس البطاقات في القارة األوربیة.❖
أصدر نظام التصنیف العشري العالمي والذي اعتمد في البدایة على ❖

تصنیف دیوي العشري لكنھ توسع في إضافة مجموعات أخرى 
لنظام التصنیف تسمح بربط المصادر ببعضھا حسب مواصفات 

مختلفة غیر الموضوع.
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التطور الحدیث في تنظیم المعلومات
مكتبة الكونجرس األمریكیة.

تأسست عام 1800م تعتبر من أكبر المكتبات في ❖
العالم ویزید عدد محتویاتھا عن 158 ملیون مصدر 

معلومات تشمل الكتب والخرائط والتسجیالت 
والصور وغیرھا.

تستقبل المكتبة ما یقارب 12000 مصدر معلومات ❖
بشكل یومي لكي یتم اضافتھا الى محتویاتھا.
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التطور الحدیث في تنظیم المعلومات
مكتبة الكونجرس األمریكیة.

في عام 1897م، بدأ موظفون في المكتبة وبمساعدة مجموعة من ❖
المتخصصین بتأسیس نظام تصنیف یساعد على تنظیم محتویات المكتبة.

قسمت المعرفة اإلنسانیة الى 21 قسم واستخدمت األحرف الھجائیة لكل قسم.❖

استمر العمل في تطویر تصنیف مكتبة الكونجرس األمریكیة لعدة سنوات.❖

تم اعتماد تصنیف مكتبة الكونجرس في العدید من المكتبات، خاصة ❖
االكادیمیة، لتنظیم محتویاتھا.
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مكتبة الكونجرس األمریكیة.

تم استخدام 21 حرفا وبقیت الحروف الخمسة ❖

األخرى (I,O,X,W and Y ) في اللغة 

اإلنجلیزیة كاحتیاط للتوسع في المستقبل. 

A األعمال العامة
B الفلسفة والدین
C التاریخ
D التاریخ والطبوغرافیا
E تاریخ الوالیات المتحدة (عام)
F تاریخ الوالیات المتحدة (محلي)
G الجغرافیا واالنتربولوجیا
H العلوم االجتماعیة
J العلوم السیاسیة

K القانون
L التعلیم

M الموسیقى
N الفنون الجمیلة
P اللغة واألدب
Q العلوم
R الطب
S الزراعة
T التقنیة
U العلوم العسكریة
V العلوم البحریة
Z الببلیوجرافیات وعلم المكتبات

التطور الحدیث في تنظیم المعلومات

32



التطور الحدیث في تنظیم المعلومات
Shiyali Ranganathan شایلي رانجاناثان ( 1892 – 1972 

م.)

عالم ریاضیات ھندي وتحول الى علوم المكتبات وكانت لھ إسھامات ❖
مھمة في مجال التصنیف وتنظیم المعلومات.

أصدر نظام تصنیف متمیز عرف بإسم تصنیف النقطتان الرأسیتان ❖
.(Colon Classification) «:»

یتمیز نظام التصنیف بتحدید أكثر من فئة او مجموعة لوصف نفس ❖
المصدر ویعتبر الوصف في كل فئة مدخل للوصول الى مصدر 

المعلومات.
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التطور الحدیث في تنظیم المعلومات
استخدم في نظام التصنیف خمسة مجموعات أساسیة لتنظیم مصادر ❖

المعلومات:
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التطور الحدیث في تنظیم المعلومات
«استعارة المجالت العلمیة في المكتبات الھندیة الى فترة 1970»

‘Circulation of periodicals in Libraries in India up to the 1970s’
,2;46:6.44’N7
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