
  الرابعالفصل 
  تصنيف مكتبة الكوجنرس

  
  : عن تصنیف مكتبة الكونجرسلمحة تاریخیة) ١(

تعـد مكتبـة الكـونجرس المكتبـة القومیـة للوالیـات المتحـدة األمریكیـة بـل یعطیهـا 
الــبعض صـــفة العالمیـــة نظـــرا لـــضخامة مجموعاتهـــا وسیاســـتها فـــي التزویـــد حیـــث 

كتبیــة بمختلــف اللغــات، وقــد تحــاول تجمیــع كــل مــا ینــشر فــي العــالم مــن مــواد م
 فــي واشــنطن لخدمــة أعــضاء الكــونجرس ١٨٠٠ إبریــل ٢٤تأســست المكتبــة فــي 

األمریكــي فــي واشــنطن، وقــد اســتمرت المكتبــة فــي النمــو حتــى وصــلت فــي عــام 
 علـى یـد ١٨١٤ مجلد، ولكن بعد تعرضها للحریق فـي عـام ٣٠٠٠ على ١٨١٢

موعاتهــا، فعـــرض تومـــاس الجنــود البریطـــانیین أصــبحت فـــي حاجـــة إلــى دعـــم مج
جیفرســـون ثالـــث رئـــیس للوالیـــات المتحـــدة األمریكیـــة بیـــع مكتبتـــه الخاصـــة والتـــي 

، وقـد كـان مجموعـة جیفرسـون سر كتـاب علـى الكـونج٧٠١٠كانت تضم حـوالي 
مفهرســـة ومـــصنفة وفقــــا لنظـــام خــــاص أعـــده جیفرســــون بنفـــسه مكــــون مـــن أربــــع 

وضـعه لـیم لـى رونـد ألیمیـر   ي الـذوأربعین قسما طبقا لنظام مبنـى علـى التحـویر
Leam le Rond Alemert لتـصنیف فرنـسیس بیكـون، وقـد ظـل هـذا الترتیـب 

أســـاس تـــصنیف مكتبـــة الكـــونجرس حتـــى نهایـــة القـــرن التاســـع عـــشر مـــع بعـــض 
  . التعدیالت التي فرضتها ظروف إعادة توزیع المجموعات على الرفوف

لـى الــصفة القومیــة مــع قـد حــدث للمكتبــة تحــول كبیـر مــن الــصفة التــشریعیة إو
، فقد حتم قانون حق المؤلف اإلیداع فـي مكتبـة الكـونجرس ممـا أدى ١٨٧٠عام 

ــــة  إلــــى نمــــو مجموعــــات المكتبــــة بــــصورة كبیــــرة لتــــصل إلــــى ملیــــون قطعــــة مكتبی
فــــضاقت المكتبــــة بمجموعاتهــــا ممــــا تطلــــب معــــه انتقالهــــا إلــــى مبنــــى آخــــر یــــسع 
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بلي فـي المجموعـات ومـن ثـم نقلـت مجموعاتها الملیونیة ویستوعب التوسع المـستق
ــــى الموقــــع الحــــالي، وقــــد صــــ ــــة إل حب هــــذا االنتقــــال تجدیــــد فــــي التنظــــیم االمكتب

اإلداري، والخدمات، وتصنیف المجموعـات، ففـي الخـدمات قـدمت المكتبـة اثنتـین 
مـــن الخـــدمات المكتبیـــة كـــان الغـــرض منهمـــا أن یـــستعمال فـــي مكتبـــة الكـــونجرس 

مـــن الخـــدمات المكتبیـــة الهامـــة فـــي أمریكـــا وفـــي فقـــط، ولكنهمـــا قـــد أصـــبحا اآلن 
الفهــرس البطــاقي المطبــوع الــذي تطــور فأصــبح خدمــة البطاقــات : الخــارج، وهمــا

المطبوعــة، كمــا أســس الفهــرس القــاموس بوضــعه الــسائد فــي المكتبــات األمریكیــة 
وفـــي التـــصنیف لــــم یكـــن النظـــام الــــذي وضـــعه جیفرســـون یفــــي بـــأغراض تنظــــیم 

 لیونیــة ومــن ثــم فقـــد قــرر مــدیر مكتبــة الكــونجرس هربـــرتمجموعــات المكتبــة الم
 إعـادة تنظـیم وتـصنیف مجموعـة المكتبـة مـن أجـل تقـدیم خدمـة ١٨٩٩بتنام عام 

وكانـت . أفضل ونظام مفصل یفي باحتیاجات تنظیم مجموعات المكتبـة الملیونیـة
تــصنیف العــشري،  دیــويتــصنیف : هنــاك ثــالث أنظمــة یجــري االختیــار مــن بینهــا

ولقــد درس المــصنفون فــي ، وتــصنیف أوتوهــارتوج المــسمى بنظــام هــالي ،تــشارلز
یـــر مالئــم بـــسبب تحیـــزه للثقافـــة انیف الثالثـــة فوجــدوا نظـــام هـــالي غالمكتبــة التـــص

أي تعـدیل   أن تقوم الكتبـة بـإجراءدیوياأللمانیة حیث واضعه ألماني، كما رفض 
یاجاتهــا، ومــن هنــا  لــیالئم احت-بعیــدا عــن ســیطرته–أو تنقـیح أو تطــویر لتــصنیفه 

وجـــدت المكتبـــة أن تقـــوم بوضـــع نظـــام تـــصنیف جدیـــد خـــاص بهـــا متبنیـــة نظـــام 
 لألقــسام األساسـیة وانطالقــا ًالیكــون أساسـ) الـذي لــم یكتمـل(تـصنیف كتـر الواســع 

 بنظـــام تـــصنیف جدیـــد تمامـــا حمـــل اســـم مكتبـــة مـــن هـــذا المبـــدأ خرجـــت المكتبـــة
ن مــن عــدة لجــان كــل منهــا شــكل فریــق عمــل لهــذا الغــرض یتكــو الكــونجرس وقــد

یعمــل فــي قــسم مــن أقــسام المعرفــة وداخــل كــل لجنــة یقــوم كــل فــرد علــى جزئیــة 
وهـذه الجزئیـة عـادة مـا تكـون موضـوع تخصـصه أخـذین فـي ، محددة داخل القـسم

االعتبار مجموعات مكتبـة الكـونجرس وخدمـة احتیاجـات البحـث المتوقعـة كنقطـة 
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قــسم مــن أقــسام المعرفــة تقــوم المكتبــة انطــالق فــي إعــداد التــصنیف وكلمــا اكتمــل 
  .بنشره على حده

  :مكتبة الكونجرس مبادئ وأسس تصنیف) ٢(
یقوم تصنیف مكتبة الكونجرس على مجموعة الكتـب الموجـودة بالفعـل فـي -١

مكتبة الكونجرس، ومن ثـم فالتفاصـیل الـواردة بكـل قـسم تتحـدد هـي األخـرى علـى 
  .ذلك القسمأساس مجموعة الكتب بمكتبة الكونجرس في 

ونتیجـــة للمبـــدأ الـــسابق فـــإن تـــصنیف مكتبـــة الكـــونجرس یقـــوم علـــى الـــسند -٢
  .األدبي أكثر مما یقوم على التحلیل النظري لألقسام الموضوعیة

 خطـة تـصنیف مكتبـة الكـونجرس المجموعـات الهائلـة مـن یستخدم واضعو-٣
اسـتخدام : لـىالكتب بالمكتبة في إعداد قوائم التصنیف وذلك بإتبـاع طـریقتین األو

 المعرفیــة إذ البــد أن یكــون فــي األقــسامالمجموعــات كوســیلة لــضبط مــصطلحات 
  .مقابل كل مصطلح مجموعات من اإلنتاج الفكري تبرر وجود هذا المصطلح

وضع طریقة معینـة للترتیـب والتجمیـع تناسـب اإلنتـاج الفكـري كمـا هـو : الثانیة
ها، صم النظریـــة قبـــل تمحیـــمطبـــوع أكثـــر مـــن طـــرق الترتیـــب المقترحـــة فـــي القـــوائ

ومثــال ذلــك فــي قــسم األدب تغیــر المبــدأ النظــري فــي التقــسیم فالترتیــب األساســي 
 -1500" المؤلفــون، األفــراد، األعمــال الفردیــة"للنــصوص فــي األدب اإلنجلیــزي 

6049 RR علـى أسـاس العـصر األدبـي وفـي نطـاق كـل عـصر یرتـب المؤلفـون 
ولكن یتغیر هذا المبـدأ فنجـد فـي عـصر هجائیا، بغض النظر عن الشكل األدبي 

ــــة  ــــتم التقــــسیم إلــــى قــــسمین فــــرعیین ال١٦٤٠ - ١٥٠٠النهــــضة اإلنجلیزی ثــــر ن ی
  . والشعر في قسم، والمسرحیة في قسم آخر

ـــــذيالمبـــــدأ األســـــاس-٤ ـــــة الكـــــونجرس هـــــو أن   ال ـــــصنیف مكتب یقـــــوم علیـــــه ت
التحلیــل التـصنیف عملیــة اسـتقرائیة، فتــصنیف مكتبــة الكـونجرس نظــام یقـوم علــى 
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العلمي للموضوعات التي سوف تصنف یتلوه تركیـب لنتـائج هـذا التحلیـل، وتعنـي 
بالتركیـب التنظـیم العـام وترتیــب الحقـائق التـي حـصلنا علیهــا عـن طریـق التحلیــل، 

  .ولیس التركیب الرمزي للموضوع
یتبــع مبــدأ التخــصیص المفــصل بوجــه عــام لدرجــة إعطائــه أرقــام تــصنیف -٥

مختلفـــة للعمـــل الواحـــد فـــي قـــسم األدب ممـــا أدى فـــي بعــــض متمیـــزة للطبعـــات ال
  . إلى طول الرمز بصورة غیر عادیةاألقسام

 الفرعیـــــة األقـــــساماســـــتخدام الترتیـــــب الهجـــــائي بـــــشكل متزایـــــد فـــــي ترتیـــــب -٦
ٕللموضــوعات وان كانــت هــذه الطریقــة مناســبة لــبعض الموضــوعات مثــل المعاهــد 

طئــة فــي التــصنیف الــدقیق لــبعض  إال أنهــا طریقــة خا(LD)الفردیــة فــي التعلــیم 
مثـــل العملیـــات الخاصـــة فـــي : الموضـــوعات خاصـــة فـــي موضـــوعات التكنولوجیـــا

  . (TP 156)میائیة یالهندسة الك

  مكونات خطة تصنیف مكتبة الكونجرس) ٣(

  البنیة األساسیة) ١

. اعتمـــد تـــصنیف مكتبـــة الكـــونجرس فـــي بنیتـــه األساســـیة علـــى تـــصنیف كتـــر
ئیـــسیة فـــي تــصنیف مكتبـــة الكـــونجرس هــو نفـــسه ترتیـــب  الراألقــسامفجــاء ترتیـــب 

 الرئیــسیة فــي تــصنیف كتــر مــع اخــتالف وحیــد هــو أن الفنــون تــأتي فــي األقــسام
، تـــصنیف مكتبـــة الكـــونجرس فـــي الوســـط بینمـــا تـــأتي فـــي تـــصنیف كتـــر متـــأخرة

مـــستخدما الحـــروف للتعبیـــر عـــن كـــل قـــسم رئیـــسي، وقـــد أغفـــل تـــصنیف مكتبــــة 
ٕ وان ظهــرت (I.O.W.X.Y) كتــر خمــسة حــروفالكــونجرس كمــا أغفــل تــصنیف

هـــــذه الحـــــروف كحـــــرف ثـــــان أو ثالـــــث فـــــي الرمـــــز المـــــستخدم بالـــــشعب والفـــــروع 
  : قسما رئیسیا وهي٢٢وقد جاء تصنیفه في . التفصیلیة
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 A األعمال العامة  O علم الحیوان  
B الفلسفة  PW علم اإلنسان واألعراف  
C المسیحیة  Q الطب  
E التراجم  R الفنون  
F تاریخال  S  الهندســـــــــــــــــة (فنـــــــــــــــــون التـــــــــــــــــشیید

  )الصناعات
G الجغرافیا والتاریخ  T الصناعات  
H  االجتماعیةالعلوم  U فنون الحرب  
I الشعوب، علم االجتماع  V فنون الترفیه واأللعاب  
J الشئون المدنیة  W الفن  
K التشریع  X علم الفن  
L العلوم والفنون  Y  األدب اإلنجلیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزي

  واألمریكي
M یخ الطبیعيالتار  Z فنون الكتاب  
IV علم النبات     

 (Z) كتـــر فـــي اســـتخدام قـــسم تـــصنیفتـــصنیف مكتبـــة الكـــونجرس مـــع تـــشابه 
  . للبلیوجرافیا وعلم المكتبات مع بعض التفصیالت الطفیفة

ویقـــسم تـــصنیف مكتبـــة الكـــونجرس المعرفـــة إلـــى واحـــد وعـــشرین قـــسما رئیـــسیا 
شعب وتنقــسم كــل شــعبه أیــضا إلــى یتفــرع كــل قــسم منهــا إلــى عــدد مختلــف مــن الــ

عـدد مختلـف مـن الفـروع وكـل فــرع إلـى عـدد مختلـف مـن األغـصان، وال تتــساوى 
ٕلعدد داخل كل قسم رئیـسي وانمـا  افي هذا التقسیم الشعب والفروع واألغصان في

یــتم ذلــك حــسب محتــوى كــل قــسم وشــعبه وفــرع وغــصن ومــا تــضمه مــن جزئیــات 
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اللتــزام بــالتفریع إلــى عــدد معــین مــن الــشعب المعرفــة البــشریة، ومــن ثــم ال نجــد ا
  .العشري دیويوالفروع واألغصان في كل قسم كما نجد في تصنیف 

  :ة في تصنیف مكتبة الكونجرساألقسام الرئیس) ٢
  :كما یليقسما رئیسیا ) ٢١(یشتمل نظام تصنیف مكتبة الكونجرس على 

 BB  الفلسفة وعلم النفس  
BL-BX الدین  
C ة للتاریخالعلوم المساعد  
D  ماعدا أمریكا(التاریخ العام وتاریخ العالم القدیم(  
E-F تاریخ أمریكا  
G بولوجیـــــــــا، والتـــــــــرویح والریاضـــــــــة الجغرافیــــــــا، والخـــــــــرائط، واألنثرو

  وركللوالف
H  االجتماعیةالعلوم  
J العلوم السیاسیة  
K القانون  
L التربیة والتعلیم  
M الموسیقى  
N الفنون الجمیلة  
P لغات واآلدابال  
Q العلوم  
R الطب والصیدلة  
S الزراعة  
T  التكنولوجیا(العلوم التطبیقیة(  
U العوم العسكریة  
V العلوم البحریة  
Z لیوجرافیا وعلوم المكتباتالبب  
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  : الرئیسیة إلى موضوعات على النحو التالياألقسامهذا وقد تم تقسیم 
  A)(األعمال العامة 

General works   
 Ac المجموعات والسالسل  
AE  عام(دوائر المعارف(  
AG  عام(المعاجم(  
AI عام(الكشافات(  
AM المتاحف  
AN الصحف  
AP  عام(الدوریات(  
AS الهیئات والجمعیات  
AY  التقاویم، األدلة)عام(الكتب السنویة ،  
AZ التاریخ العام للمعرفة والتعلیم  

ناء لموضـوعي البیلیوجرافیـا وعلـوم  كما هو مالحظ فإن في هـذا الجـدول اسـتث
   (z)المكتبات حیث خصص لهما الجدول 

   (B)الفلسفة وعلم النفس والدین 
Philosophy, psychology, Religion      

 B المجموعات والتاریخ والنظم الفلسفیة  
BC المنطق  
BD  علم ما وراء الطبیعة(المیتافیزیقا(  
BE علم النفس  
BF الجمالیات  
BJ خالقاأل  
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BL الدیانات  
BM الیهودیة  
BP اإلسالم والبهائیة والثیوصفي  
BQ البوذیة  
BR-BV المسیحیة واإلنجیل  
BX المذاهب المسیحیة  
(C)  العلوم المساعدة للتاریخ  
CB تاریخ الحضارة  
CC اآلثار  
CD ،الدبلوماسیة، األختام األرشیف  
CE التقاویم، علم الزمن  
CJ  النمیاتعلم(المسكوكات (  
CN الكتابة، النقوش ودراستها  
CR شعارات النبالء  
CS علم األنساب  
CT 
 
 
D  

  یشتمل على التراجم القومیة وتراجم النساء) عام(التراجم المجمعة 
  

  تاریخ العالم وتاریخ العالم القدیم 
D التاریخ العام  

 DA-DR دول أوروبا   
DA بریطانیا  
DB المجرتشیكوسلوفاكیا، النمسا ،  
DC فرنسا  
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DD ألمانیا  
DE حوض البحر األبیض المتوسط  
DF الیونان  
DG إیطالیا  
DH-DJ هولندا، بلجیكا، لكسمبورغ  
DJK أوروبا الشرقیة  
DK روسیا،بولندا، فنلندا، أوكرانیا، أذریبجان، روسیا البیضة  
DL أوربا الشمالیة  
DP أسبانیا، البرتغال، تاریخ األندلس  
DQ یسراسو  
DR أوربا الشرقیة، شبه جزیرة البلقان، تركیا  
DS أسیا  
DT أفریقیا  
DU استرالیا، األوقیانوسیا  
DX 
 
(E-F) 
 

  الغجر
  التاریخ األمریكي 

E  عامة(أمریكا، الوالیات المتحدة(  
F 
 

(G) 
  وأمریكا باستثناء الوالیات المتحدة) محلیا(الوالیات المتحدة 

  جیا، الترویح الجغرافیا األنثروبولو
G  عام(الجغرافیا(  
GA الجغرافیا الریاضیة والفلكیة، علم رسم الخرائط  
GB الجغرافیا الطبیعیة  
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GC المحیطات وعلم المحیطات  
GF الجغرافیا األنثربولوجیة  
GN  علم اإلنسان(األنثربولوجیا(  
GR  الفولكلور(األدب الشعبي(  
GT العادات والتقالید  
GV لریاضیة والتسلیةاأللعاب ا  
 (H) االجتماعیةالعلوم  
H  عام (االجتماعیةالعلوم(  
HA اإلحصاء  
HB النظریة االقتصادیة  
HC التاریخ االقتصادي، األوضاع االقتصادیة، اإلنتاج القومي  
HD التاریخ االقتصادي، الزراعة والصناعة  
HE النقل والمواصالت  
HF  عام(التجارة(  
HG المالیة  
HJ المالیة العامة  
HM علم االجتماع  
HN التاریخ االجتماعي، اإلصالحي االجتماعي  
HQ العائلة، الروح، البیت  
HS الهیئات، الجمعیات السریة، األندیة  
HT المجتمعات والطبقات واألجناس  
HV  األعمال الخیریة، الجریمةاالجتماعیة، األمراض  
HX االشتراكیة والشیوعیة  
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(J) یاسة علم الس  
J الوثائق الرسمیة  
JA األعمال العامة  
JC العلوم السیاسیة ونظریة الدولة  
JF األعمال العامة والتاریخ الدستوري واإلدارة  
JK الوالیات المتحدة  
JL أمریكا البریطانیة وأمریكا الالتینیة  
JN أوربا  
JQ آسیا وأفریقیا واسترالیا وجزر المحیط الهادي  
JS محلیةالحكومة ال  
JV المستعمرات واالستعمار، والهجرة  
JX 
 

K 
  القانون الدولي والعالقات الدولیة

 القانون 
K  بصورة عامة(القانون(  
KD قانون المملكة المتحدة وأیرلندا  
KE قانون كندا  
KF 
 
(L) 

  قانون الوالیات المتحدة
  التربیة 

L األعمال العامة 
LA تاریخ التربیة 

  
LB رسة التعلیم، والتدریس نظریة ومما  
LC أشكال وعالقات وتطبیقات خاصة للتعلیم  
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LD  الوالیات المتحدة  
LE باقي أمریكا  
LF أوربا  
LG آسیا وأفریقیا واألقیانوسیا  
LH مجالت الجامعة والكلیات والمدارس  
LJ  الكلیات ومطبوعاتهایجمي  
LT الكتب المدرسیة  
(M)  الموسیقى  
M الموسیقى  
ML أدبیات الموسیقى  
MT 
 
(N) 

  تلقین وتدریس الموسیقى
 الفنون الجمیلة 

N الفنون البصریة  
NA الهندسة المعماریة  
NB النحت  
NC الرسم والتصمیم  
ND الرسم الزیتي  
NE وسائل الطباعة  
NF  الفنون التزیینیة  
NX 
 

(P) 
  )الزخرفة والدیكور(الفنون بصورة عامة 

 اللغة واألدب 
P اللغةعلوم   
PA اللغات واآلداب الكالسیكیة  
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PB-PH اللغات األوربیة الحدیثة  
PJ-PL اللغات واآلداب الشرقیة  
PM اللغات األمریكیة واالصطناعیة  
PN تاریخ األدب والمجموعات  
PQ  ــــــــــــــــــسیة األدب الفرنــــــــــــــــــسي، واألدب (اآلداب الرومان

  ).إلخ..اإلیطالي واألدب اإلسباني
PR األدب اإلنجلیزي  
PS األمریكياألدب   
PT  األدب األلماني(اآلداب الجرمانیة(  
PZ 
(Q) 

  القصص وأدب األطفال
  العلوم 

Q  عامة(العلوم(  
QA الریاضیات  
QB الفلك  
QC الفیزیاء  
QD الكیمیاء  
QE الجیولوجیا 
QH  عامة(، والبیولوجیا )عامة(التاریخ الطبیعي(  
QK النبات  
QL الحیوان  
QM لبشريالتشریع ا 
QL الفسیولوجیا   
QR 
 

  )علم البكتریا(المیكروبولجیا 
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(R)  الطب  
R  عامة(الطب(  
RA الصحة العامة والطب الحكومي  
RB علم األمراض  
RC ممارسة الطب  
RD الجراحة  
RE طب العیون  
RF طب األذن واألنف والحنجرة  
RG األمراض النسائیة والتولید  
RJ طب األطفال  
RK سنانطب األ  
RL أمراض الجلد  
RM العالجات  
RS الصیدلة  
RT التمریض  
RV العالج باألعشاب  
RX المعالجة المثالیة  
RZ 
 
(S) 

  مدارس وفنون طبیة متنوعة
  الزراعة 

S  عامة(الزراعة(  
SB زراعة النبات  
SD التحریج  
SF تربیة الحیوانات  
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SH تربیة وصید األسماك  
SK 
 
(T) 

  ریاضة الصید
  كنولوجیا الت

T  عامة(التكنولوجیا(  
A  والهندسة المدنیة) عامة(الهندسة  
TC الهندسة المائیة  
TD الهندسة الصحیة والبلدیة، وتكنولوجیا البیئة  
TE الطرق واألرصفة  
TF  هندسة وعملیات السكك الحدیدیة  
TG هندسة الجسور والسطوح  
TH هندسة األبنیة  
TJ نیكیةالهندسة واآلالت المیكا  
TK  ــــــــة واإللكترونیــــــــات ــــــــصناعات الكهربائی الهندســــــــة وال

  والهندسة النوویة
TL والطــائرات، والمالحــة ، هندســة الــسیارات، والــدراجات

  الفضائیة
TN هندسة الصناعات التعدینیة والتعدین والمیتالیرجیا  
TP التكنولوجیا الكیمیائیة  
TR التصویر  
TS األدوات هندســـــــة الـــــــصناعات التحویلیـــــــة، صــــــــناعة 

  الصناعیة
TT الحرف، الصناعات الیدویة  
  االقتصاد المنزلي 
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TX 
(U) 
 

  العلوم العسكریة 

U  عامة(العلوم العسكریة(  
UA الجیوش والتنظیم والتوزیع  
UB اإلدارة العسكریة  
UC الصیانة والنقل  
UD المشاة  
UE الفرسان  
UF المدفعیة  
UG الهندسة العسكریة  
UH ـــــصحیة -خـــــرىالخـــــدمات األ ـــــة وال  كالخـــــدمات الطبی

  والعالقات العامة
V  العلوم البحریة  
V  عامة(العلوم البحریة(  
VA األساطیل والتنظیم والتوزیع  
VB اإلدارة البحریة  
BC الصیانة البحریة  
VD  المارینز(رجال األسطول(  
VE الجنود البحریون  
VF المعدات الحربیة البحریة  
VG لألساطیلالخدمات األخرى   
VK المالحة واإلبحار  
VM بناء السفن والهندسة البحریة  
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(Z) 

  الببلیوجرافیا وعلم المكتبات 
Z4-8 تاریخ الكتب وصناعتها  
Z40-115 الكتابة  
SZ116-550 صناعة وتجارة الكتب  
Z551-667 حقوق الطبع  
Z665-997 المكتبات وعلم المكتبات  
Z998-1000.5 الناشرینأسعار الكتب وفهارس   
Z1001-8999 الببلیوجرافیا  
ZA مصادر المعلومات  

  :المالمح المادیة لخطة تصنیف مكتبة الكونجرس) ٤(
  جداول التصنیف

تقــــع خطــــة تــــصنیف مكتبــــة الكــــونجرس فــــي ثالثــــة وثالثــــین مجلــــدا مفــــصال 
باإلضـــافة إلــــى مجلـــد یــــشتمل علـــى كــــشاف منفـــصل أیــــضا للقـــسم الفرعــــي للغــــة 

 تقــــع الخطــــة فــــي أكثــــر مــــن عــــشرة آالف صــــفحة، وقــــد ، كمــــا(P-PM)واألدب 
هــا تمثــل ثالثــة ننــشرت هــذه الجــداول منفــصلة كــل منهــا فــي طبعــات خاصــة وكأ

  :كما یليوهذه الجداول . وثالثین تصنیفا منفصال ولیس تصنیفا واحدا
  

A  ١٩٧٣، ٤ط (األعمال العامة(  
B الفلسفة، علم النفس، الدین  
B-BJ  القسم األول١٩٧٩، ٣ط(الفلسفة وعلم النفس ،(  
BL-BX  ١٩٨٥، ٣، ط١٩٨٢، ٢ط(الدین(  
C  ١٩٧٥، ٣ط(العلوم المساعدة للتاریخ(  
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D  مـــع ) ١٩٥٩، ٢ط(التــاریخ العــام وتـــاریخ العــالم القــدیم
  .١٩٦٦إعادة إصدارة بصفحات إضافیة سنة 

E-F  مــــع إعــــادة إصــــداره ) ١٩٥٨، ٣ط (األمریكــــيالتــــاریخ
  .١٩٨٥بعة  وط١٩٦٥بصفحات إضافیة سنة 

G ١٩٧٦، ٤ط(الترویح . ثربولوجیاناأل. الجغرافیا(  
H  مـــع إعـــادة إصـــدار ) ١٩٥٠، ٣ط (االجتماعیـــةالعلـــوم

  .١٩٩٤، ١٩٦٥بصفحات إضافیة سنة 
J  مــــــــع إعــــــــادة إصــــــــداره ) ١٩٢٤، ٢ط(علــــــــم الــــــــسیاسة

  .١٩٨٦، ١٩٦٦بصفحات إضافیة 
K  ١٩٩٠، ١٩٧٧ط(القانون(  
K  ١٩٧٧) عام(القانون  
KD ١٩٧٣ٕنون المملكة المتحدة وایرلنده قا  
KE  ١٩٧٦قانون كندا  
KF  ــــــة (قــــــانون الوالیــــــات المتحــــــدة األمریكیــــــة طبعــــــة مبدئی

١٩٦٩(  
L  ـــــصفحات ١٩٥١، ٣ط(التربیـــــة  مـــــع إعـــــادة إصـــــداره ب

  )١٩٨٤ ١٩٦٦إضافیة سنة 
M  ١٩٩٠، ١٩٧٨، ٣ط (الموسیقى(  
N  ١٩٩٠، ١٩٧٠، ٤ط(الفنون الجمیلة(  
P اباللغات واآلد:  
P-PA  ــــــــصفحات ١٩٢٨(اللغویــــــــات  مــــــــع إعــــــــادة إصــــــــداره ب

  )١٩٦٨إضافیة 
Pasuppl  ـــــاألدب الیونـــــاني الحـــــدیث والبیزنطـــــي واألدب ملحـــــق ب
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 مـــع إعـــادة ١٩٤٢(الالتینـــي الحـــدیث والعـــصور الوســـطى 
  )١٩٦٨إصداره صفحات إضافیة سنة 

PB-PH  مـــع إعـــادة إصــــداره ١٩٣٣(اللغـــات األوربیـــة الحدیثــــة 
  )١٩٦٦ة سنة بصفحات إضافی

PG  مـــع إعــادة إصـــداره بـــصفحات ١٩٤٨(األدب الروســي 
  )١٩٦٥إضافیة عام 

PJ-PM  اآلداب واللغــات فــي آســیا وأفریقیــا، واللغــات الــصناعیة
  )١٩٦٥ مع إعادة إصداره بصفحات إضافیة ١٩٣٥(

P-PM مـــــع ١٩٥٧، ٢ط(كـــــشاف للغــــات واللهجـــــات : ملحــــق 
  )١٩٦٥إعادة إصداره بصفحات إضافیة عام 

PN, Pr, PS,PZ  األدب العــام، اآلداب األمریكیـــة واإلنجلیزیــة، القـــصص
  )٢،١٩٧٨ط(باللغة اإلنجلیزیة أدب األطفال 

PQ  القسم األول (األدب الفرنسيPT.1(  
 مـــع إعـــادة إصـــداره بـــصفحات إضـــافیة جدیـــدة ١٩٣٦

  ١٩٦٦عام 
PQ  القـــسم الثـــاني (اآلداب اإلیطالیـــة واألســـبانیة والبرتغالیـــة

(PT.2 مع إعادة إصـداره بـصفحات إضـافیة عـام ١٩٣٧ 
١٩٦٥  

PT  القـــــــــسم األول (األدب األلمـــــــــانيPT.1 (مـــــــــع ١٩٣٨ 
  ١٩٦٦إعادة إصداره بصفحات إضافیة عام 

PT  ــــــة واالســــــنكندنافیة  مــــــع إعــــــادة ١٩٤٢اآلداب الهولندی
  ١٩٦٥إصداره بصفحات إضافیة عام 

Q  ١٩٧٣، ٦ط (العلوم(  
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R  داره بـــــصفحات  مـــــع إعـــــادة إصـــــ١٩٥٢، ٣ط(الطـــــب
  )١٩٨٠ط،  و،١٩٦٦إضافیة جدیدة 

S  مــــع إعــــادة إصــــداره بــــصفحات ١٩٨٤، ٣ط(الزراعــــة 
  )١٩٩٠ط  و،١٩٧١ط  و،١٩٦٥إضافیة جدیدة 

T  ١٩٩٠ط  و،١٩٧١، ٥ط(التكنولوجیا(  
U  ١٩٧٤، ٣ط( العلوم العسكریة(  
V  ١٩٧٤، ٣ط(العلوم البحریة(  
Z مـع إعـادة ١٩٥٥، ٤ط(لیوجرافیا، وعلـوم المكتبـات بالب 

ط  و،١٩٨٠ط  و،١٩٦٥إصــداره بــصفحات إضــافیة عــام 
١٩٩٠(  

Outline  ١٩٧٨، ٤ط(اإلطار العام لنظام التصنیف(  

  

ومما یجدر ذكره أنه لیس هنالك طبعة موحـدة مقننـة لكـل جـداول هـذا النظـام، 
إال أنه یتم تحدیثه باستمرار بإصـدار النـشرات، وقـوائم اإلضـافات ونـشیر هنـا إلـى 

 اكتمــال الجــدول الخــاص بقــسم القــانون حیــث لــم یــتم تــصنیف مــا یزیــد عــن عــدم
  .من مجموعات هذا القسم بالمكتبة% ٤٠

ویالحظ أن أحجام جداول التصنیف في كل قسم متفاوتة بـشكل واضـح فمنهـا 
ومنهـا مـا هـو صـغیر یقـع فـي ، ما هو ضخم یقع في مجلد كبیر أو عدة مجلـدات

  .لصفحاتمجلد صغیر أو في عدد قلیل من ا

  شكل خطة التصنیف مكتبة الكونجرس) ٥(
تتحـد جـداول تـصنیف مكتبـة الكـونجرس فـي الـشكل الخـارجي والـداخلي حتـى تتوحــد 

  .طریقة االستعمال وتحقق سهولة االستخدام على المصنف لجمیع جداول التصنیف
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  :الشكل الخارجي) ١
  :فكل جدول في خطة التصنیف یشتمل على

ة العنوان مباشـرة توضـح تـاریخ الطبعـات الخاصـة مقدمة موجزة تتلو صفح-١
  .بالجداول، واإلصدارات والمراجعات والطبعات المتوقعة

 الفرعیـــة األولیـــة فـــي األقـــساموبعـــد المقدمـــة ملخـــص أو مـــوجز مختـــصر ب-٢
  :المجلدات الخاصة بموضوع أو موضوعات محددة

  االجتماعیةالعلوم : مثال
Hاألعمال العامة   

HA اإلحصاء  
 الفرعیــة واإلطــار العــام هــو ملخــص عــام األقــسامر العــام وهــو یلــي اإلطــا-٣

الموضــوعات التــي یــشتمل علیهــا كــل قــسم وعــدد مــن فروعــه  وبالتفریغــات الثانویــة
  .وهذا یساعد المصنف على الوصول إلى القسم المحدد في الجداول

  :مثال
H  االجتماعیةالعلوم   

  اإلطار العام
  الدوریات 1-8
  الكتب السنویة 9
  الجمعیات 20-21
  المجموعات 31-39
  الموسوعات 41-49
  التاریخ 51-53
  تاریخ الحیاة 57-59
HA اإلحصاء  
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  عام 1-23
  النظریة والمنهج 29-33
  التعلیم والدراسة 35
  التنظیم 36-40
  األعمال السنویة والعامة 41-48

ــــي اإلطــــار العــــام : الجــــداول األساســــیة-٤ ائم وهــــي قــــو) الملخــــص العــــام(وتل
حــــصریة بأرقــــام التــــصنیف تظهــــر فیهــــا تقــــسیمات الموضــــوع بأشــــكاله المختلفــــة، 
واإلحــاالت واإلرشــادات والتوجیهــات، والتعلیمــات وتعكــس عــادة الترتیــب التنــازلي 

  .للموضوعات من العام إلى الخاص
القــوائم اإلضــافیة أو المــساعدة وتتلــو الجــداول األساســیة الحــصریة وتــشمل -٥

 العامـــة التـــي یمكـــن اســـتخدامها مـــع أكثـــر مـــن رقـــم تـــصنیفي التقـــسیمات الفرعیـــة
محدد وهذه القـوائم أحیانـا تكـون منفـصلة عـن المجلـدات وجـداول خطـة التـصنیف 
ذاتهــا كمــا تظهــر فــي نهایــة خطــة التــصنیف للقــسم وقبــل الكــشاف الخــاص بهــذا 
القـــــسم، ویالحـــــظ أن هـــــذه القـــــوائم المـــــساعدة فـــــي أغلبهـــــا قـــــوائم جغرافیـــــة یمكـــــن 

  .مها مع أكثر من رقم تصنیف محدداستخدا
ویــــأتي فــــي نهایــــة كــــل مجلــــد مــــن مجلــــدات التــــصنیف كــــشاف : الكــــشاف-٦

 ,(PJ-PM)، (PB-PH)، )الملحــق (PAهجــائي تفــصیلي، فیمــا عــدا المجلــد 

(PG) ، وملحـــــق)(PM-P الـــــذي شـــــكل بنفـــــسه كـــــشافا، وكـــــذلك الجـــــزئین األول 
  . األدب األلماني(PT) ،اآلداب الرومانسیة (PQ)والثاني لألقسام الفرعیة 

تظهــــر فــــي كثیــــر مــــن المجلــــدات التـــــي : مالحــــق اإلضــــافات والتغییــــرات-٧
 صــفحات خاصــة بمالحــق اإلضــافات والتغیــرات التــي ١٩٧٠صــدرت قبــل عــام 

  .أعدت بعد إصدار الطبعة
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ومـن هنــا یبـدو أن كــل جـدول مــن جـداول الخطــة خطـة تــصنیفیة قائمـة بــذاتها 
المعالجـــة فـــي خطـــة تـــصنیف مكتبـــة فـــي موضـــوع متخـــصص مـــن الموضـــوعات 

  .الكونجرس
  :الشكل الداخلي)٢

وضـــع كـــل مـــن هربـــرت بتنـــام وتـــشارلز مارتیـــل مفـــاهیم تنظیمیـــة عرفـــت باســـم 
الخاصة بالشكل التنظیمي الـداخلي لألقـسام المعرفیـة فـي ) مبادئ مارتیل السبعة(

ویمكــــــن اســــــتخدامها فــــــي الجــــــداول علــــــى أي مــــــستوى مــــــن .. خطــــــة التــــــصنیف
  : الفرعیة وتضم ما یليالتقسیمات

وهــي تـــشبه تقــسیمات الــشكل المــستخدمة فـــي : التقــسیمات الــشكلیة العامــة-١
، الـدوریات، الجمعیـات والمسلـسالت:  وهذه التقسیمات هـىالعشري دیويتصنیف 

المجموعــات، القــوامیس، الموســوعات، المــؤتمرات، المعــارض، المتــاحف، الكتــب 
  .السنویة، الوثائق، األدلة، التقاریر

وتــــــشمل التقــــــسیمات النظریــــــة والفلــــــسفیة، : التقــــــسیمات الــــــشكلیة الداخلیــــــة-٢
  .والدراسة والتعیلم وطرق البحث، والتاریخ والتراجم

ویــستعمل هــذا التقــسیم للمبــادئ فــي الترتیــب : التقــسیمات النظریــة والفلــسفیة-أ
 الـــشكلي للفـــروع الرئیـــسیة وتفریغاتهـــا كمـــا أن هـــذا التقـــسیم غالبـــا مـــا یكـــون رقمـــا

، وأحیانا یـتم التوسـع فـي هـذا القـسم )نظریة وفلسفة النقوش (CN/O:منفردا، مثل
 ١٣ نجــد PN45- 57بــأكثر مــن رقــم نقــي مثــل موضــوع فلــسفة ونظریــة األدب 

  .رقما
تقسیمات التعلیم والتعلم، أو الدراسة والتدریس، الكتب الدراسـیة، وعـادة مـا -ب

 بوجــه عــام وغالبــا مــا تظهــر یــةاالجتماعیــرتبط هــذا التقــسیم بموضــوعات العلــوم 
  .هذه التقسیمات بشكل منفرد في جداول التصنیف نظرا لكثرة استعمالها
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ویـتم تقـسیمها بـالفترات الزمنیـة، ویفـرغ منهـا فـي : تقسیمات التاریخ والتراجم-ج
  .كثیر من األحیان التراجم

وتـــشمل األبحـــاث والدراســـات واألعمـــال التـــي : تقـــسیمات األعمـــال العامـــة-٣
اول الموضـــوع بـــشكل عـــام وشـــامل وتظهـــر فـــي الجـــداول غالبـــا علـــى النحــــو تتنـــ

  .األعمال العامة الشاملة، ثم العام الخاص: التالي
  یوضح المثال التالي التقسیمات التي تلحق بموضوع النقوش في الجداول

CN النقوش  
I  الدوریات، والجمعیات، والمسلسالت  
IS المؤتمرات  

مسلــــــسالت تـــــأتي تحــــــت األعمـــــال العامـــــة مــــــن غیـــــر ال
  المؤتمرات على بعد داخل بعدها

  المؤلفون بشكل جماعي 20
كانــــت هــــذه : تقــــسیمات القــــوانین، واللــــوائح واألنظمــــة، وعالقــــات الوالیــــات-٤

تعــد تظهـــر   ولـــماالجتماعیــةالتقــسیمات تظهــر بـــشكل واضــح فـــي جــداول العلـــوم 
 Kتـصنف فـي القـانون إال أن المطبوعـات القانونیـة ، لعدم اكتمال جداول القـانون

  JX. وفي القانون الدولي
وتـشمل التوســیعات والتمدیــدات الخاصــة : التقـسیمات الفرعیــة للموضــوعات-٥

 الفرعیة ونرى فیهـا التـدرج والتفریـع مـن العـام إلـى الخـاص أي األقسامبكل قسم، و
ٕالهرمیـــة فـــي بنـــاء الموضـــوع، وان كـــان االلتـــزام بالتسلـــسل الهرمـــي ال یتحقـــق فـــي 

  .العشري دیوين موضوعات الجداول، كما هو الحال في تصنیف كثیر م
 الحقــوق الــسیاسیة والمدنیــة فــي اســكتلندا ویظهــر التــاليیعــرض المثــال : مثــال

  .فیه التقسیمات المنطقیة للموضوع
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JN  بریطانیــا العظمــى اســكتلندا الحقــوق –التــاریخ الدســتوري
  السیاسیة والمدنیة

  المواطنة
  عام 1291
  ونالقان 1295
  موضوعات خاصة  1299

  منح الجنسیة
  عام 1305
  القانون 1039
  موضوعات خاصة 1311

  حق االقتراع
  الوثائق 1321
  التاریخ 1325
  أخرى 1329
  خاص 1333

  نظام االنتخابات
  القانون، یقسم بالتاریخ 1341
  تقیید االنتخابات 1351
  تعاطي الرشوات 1361

  
خــالل هــذا المثــال التــدرج والتفریــع مــن العــام یظهـر فــي هــذه التقــسیمات ومــن  

إلى الخاص، وبعبـارة أ وضـح المحافظـة علـى الهرمیـة فـي بنـاء الموضـوع، ولكـن 
االلتزام بالتسلـسل الهرمـي ال یتحقـق فـي كثیـر مـن موضـوعات الجـداول، كمـا هـو 
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 حیـــث أن الهرمیـــة تظهــــر فـــي األرقـــام وفــــي العـــشري دیــــويالحـــال فـــي تـــصنیف 
  .الموضوعات

  :لرمز في تصنیف مكتبة الكونجرسا) ٦(
الرمـــز فــــي تــــصنیف مكتبـــة الكــــونجرس رمــــزا مختلطـــا بتكــــون مــــن الحــــروف  

الالتینیــة واألرقـــام العربیــة، حیـــث تــستخدم الحـــروف الالتینیــة فـــي حجمهــا الكبیـــر 
 األقـــسام األدب وعنـــد تقـــسیم P، القـــانون K الرئیـــسیة مثـــل األقـــسامللتعبیـــر عـــن 

لحــروف الالتینیـــة مـــرة أخــرى وقـــد تزیــد إلـــى ثالثـــة الرئیــسیة إلـــى شــعب تـــستخدم ا
 مثــــال المكتبــــات 9999 ١حـــروف متبوعــــة بواحـــد إلــــى أربعــــة أرقـــام عربیــــة مـــن 

 وال یـــتم اســـتخدام العالمـــة العـــشریة إال عنـــد (Z 665-997)وعلـــوم المكتبـــات 
 .الضرورة أي عند الحاجة إلى التوسع في بعـض الفـروع التـي ال تتـوفر بهـا أرقـام

  :مثال
S لزراعةا  
SB زراعة النبات  
SB 435 أشجار وشجیرات الزینة  
SB436 أشجار الشوارع  
SB 437 أنواع من األشجار(أسوار ومانعات الریاح(  
SB 437.5 األشجار والشجیرات الفردیة  
SB 

437.5.N6 
  )شجرة عید المیالد(نوع من الشجیرات 

SB 438 النباتات العصریة  
لـــرقم العـــشري علـــى التفریـــع األضـــیق كمـــا هـــو ولـــیس بالـــضرورة أن یعبـــر ا  

ٕ للموضــوع وانمــا یــدل علــى موضــوع جدیــد أو العــشري دیــويالحــال فــي تــصنیف 
  :مثال .وجه من وجوه الموضوع
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Q العلوم  
QH  التنبؤ(التاریخ الطبیعى واألیكولوجیا(  
  الدوریات والجمعیات، الكتب السنویة 540
  )غیر المسلسالت(األعمال المجمعة  540.3
  القوامیس والموسوعات 540.4
  العمال العامة والكتب الدراسیة 541
  األعمال الشعبیة 541.13
  المقاالت والمحاضرات 541.145

وكمـــا نـــرى فـــي المثـــال الـــسابق أن كـــل رقـــم عـــشرى ال یمثـــل تفریعـــا ضـــیقا   
ٕللموضـوع الــسابق لــه وانمـا یــدل علــى موضـوع جدیــد بمعنــى أنـه ال یــدل علــى أي 

للموضـــوع الـــسابق لـــه وبالتـــالي نجـــد أن ) مـــن العـــام إلـــى الخـــاص(ي تـــدرج منطقـــ
 الــدال HQ 540.4 الــدال علـى األعمـال المجمعـة، والرمــز HQ 540.3الرمـز 

 الـدال QH 540علـى القـوامیس والموسـوعات یقـف علـى صـف واحـد مـع الرمـز 
  .على الدوریات والجمعیات والكتب السنویة

 الكــــونجرس ال یعكــــس العالقــــة ومـــن ثــــم نجــــد أن الرمــــز فــــي تـــصنیف مكتبــــة
ٕ وانمــا یقــوم الرمــز العــشري دیــوي كمــا فــي تــصنیف -المنطقیــة بــین الموضــوعات

في تصنیف مكتبـة الكـونجرس بوظیفـة أساسـیة وهـي تـسكین الكتـب علـى الرفـوف 
  .واسترجاعها مرة أخرى ومن ثم فهو ال یعبر عن بنیة النظام التصنیفي

أرقــام "یـة واألرقـام العــشریة نجـد ام العربٕوالـى جانـب الحــروف الالتینیـة واألرقــ  
وتـــستخدم هـــذه األرقـــام مـــع رقـــم التـــصنیف لتمییـــز كتـــاب عـــن كتـــاب آخـــر  ،"ركتـــ

داخل الموضوع الواحـد فـي نفـس رقـم التـصنیف، وتعـد أیـضا وسـیلة لتقـدیم ترتیـب 
هجائي على الرفوف، وهذه األرقام المكونة من الحروف واألرقام تبدو فـي شـكلها 

 ولكــن عنــد تطبیــق (Cutter s Author Numbers)رقــام كتــر العــام مثــل أ
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اســـتخدامها نجـــد قواعـــد مختلفـــة تمامـــا عـــن قواعـــد كتـــر ألرقـــام المـــؤلفین، ولهـــذه 
   :األرقام استخدامات عدیدة منها

تـــستخدم كترتیـــب هجـــائي لموضـــوع معـــین فـــي الجـــداول، وهـــي تـــأتي فـــي -١
  (A-Z)سیمات الفرعیة العادة عندما تظهر التعلیمات للمصنف بأن یقسم التق

Q العلوم  
QH التاریخ الطبیعي واألیكولوجیا  
  جوانب خاصة للموضوع بصفة عامة 541.15
541.15.M3  النماذج الریاضیة(Mathematical) 
541.15.R4  اإلحساس عند بعد(Rematesense)  

 یالحظ الترتیب الهجائي للموضـوعات المفرعـة مـن جوانـب خاصـة للموضـوع 
ـــــى اM3فنجـــــد  ـــــدال عل ـــــى ، R4و Mathematical ل ـــــدال عل  Remoteال

Sense.  
أحیانـــا تـــستخدم لترتیـــب بعـــض الموضـــوعات األخـــرى مثـــل ترتیـــب أســـماء -٢

  .اللغات أو اللهجات في لغة معینة
 مــن إضــافة الحــرف أو العــشري دیــوي وهـذا مــا یــشابه مــا نجــده فــي تــصنیف  

ألول مــن العنـوان لــرقم الحـرفنن األولـین مــن اسـم المؤلــف باإلضـافة إلــى الحـرف ا
 لترتیــب الكتــب علــى الرفــوف وطریقــة لتمییــز الكتــب عــن العــشري دیــويتــصنیف 

بعــضها داخـــل الموضـــوع الواحـــد وفــي نفـــس رقـــم التـــصنیف وهــو مـــا یعـــرف بـــرقم 
  (call Number)استدعاء الكتاب 

تــستخدم أرقــام كتــر لتحدیــد أرقــام األمــاكن وعنــدما تكــون هنــاك تعلیمــات -٣  
، حینئـذ یـستخدم رقـم كتـر السـم المنطقـة A-Zة أو الدولة من حـرف قسم بالمنطق

  .أو الدولة، وبالتالي تنتج لنا ترتیب هجائي بأسماء األماكن
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یف والمقـصود هنــا تـستخدم أرقـام كتـر إلضـافة رقـم الكتــاب إلـى رقـم التـصن-٤
  . أي رقم مؤلف الكتاببرقم الكتاب 

  : بتصنیف مكتبة الكونجرسخصائص الرمز

 فـــي تـــصنیف مكتبـــة الكـــونجرس رمـــزا مختلطـــا مكونـــا مـــن الحـــروف الرمـــز-١
  .الالتینیة واألرقام العربیة

ٕ الرئیــسیة وانمــا تــرك األقــساملــم یــستخدم النظــام كــل الحــروف الالتینیــة فــي -٢
  (I,O,W,X,Y) بعضها وهي

  یتمیز الرمز بالبساطة والوضوح بشكل عام-٣

حیـث ال ، لموضـوعات معظـم ا الرمز باالختصار عنـد التعبیـر عـنیتصف-٤
أعـداد مـضافا إلیهـا عالمـة ) سـتة (٦تتعدى الغالبیة العظمى من أرقـام التـصنیف 

الترتیــب األبجــدي، ویرجــع االختــصار فــي الرمــز بــصفة أساســیة إلــى أن األســاس 
 فــأدى إلــى توزیــع موضــوعات المعرفــة البــشریة AA/ZZاألول للرمــز واســع یمتــد 

ن حـــصرها فـــي عـــشرة أقـــسام كمـــا فـــي علـــى واحـــد وعـــشرین قـــسما رئیـــسیا بـــدال مـــ
  .العشري دیويتصنیف 

تتحقـق لـه مـن تـرك أمـاكن خالیـة فـي التسلـسل  والتي یتمیز الرمز بالمرونة-٥
الرقمى، باإلضافة إلى استعماله الكسور العشریة للداللة علـى موضـوعات جدیـدة 
أخرى، كذلك استعماله التركیب بدرجة كبیرة من خالل عدة قـوائم خاصـة تـضاف 

  :رقم التصنیف ومنهال

  قوائم التقسیمات الجغرافیة-

وهـــذا مـــا نجـــده فـــي (إضـــافة رقـــم مـــن قائمـــة إلـــى رقـــم مـــن القـــوائم الموجـــودة -
  ) العالمىالعشريتصنیف 
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ـــــة فـــــي الترتیـــــب - ـــــین مظـــــاهر الموضـــــوع (A-Z)اســـــتخدام األلفبائی ـــــربط ب  لل
  .وجوانبه

جـد بـشكل خصائص التذكر نادرة في رمـز تـصنیف مكتبـة الكـونجرس، وتو-٦
 الرئیـسیة األقـسام التـي تنـشأ عـن توزیـع الحـروف علـى األقـساممحـدود فـي بعـض 

  وسائل تذكر حرفیة قلیلة
  Technology الذي یدل على موضوع T: مثال
RG الذي یدل على موضوع Gynechologyعلم أمراض النساء   

 الــسعة بمعنــى قابلیــة الرمــز الســتیعاب األمــاكن والمعالجــات البدیلــة، وذلــك-٧
ـــة وذلـــك عـــن طریـــق ) ثانویـــة(بتـــوفیر أمـــاكن  لكـــي تـــستخدم وجهـــات النظـــر البدیل

  .االحتفاظ بأرقام تستوعب الموضوعات التي تنقل من أماكنها
  :الكشاف

 األقـــسامال یوجـــد لخطـــة تـــصنیف مكتبـــة الكـــونجرس كـــشاف عـــام شـــامل لكـــل 
اص خـ كـشاف) ٢١( الرئیـسیة األقـسامٕالواحد والعشرین، وانما نجد لكـل قـسم مـن 

ـــــه ممـــــا أدى إلـــــى عـــــدم التنـــــسیق والـــــربط بـــــین أقـــــسام خطـــــة تـــــصنیف مكتبـــــة  ب
الكونجرس، وعلى الرغم من أن هذه الكشافات كاملة التفـصیل وقـد أعـدت بعنایـة 
فائقــــة إال أنهــــا ال تــــساعد المــــصنف فــــي الوصــــول إلــــى الموضــــوعات المتــــصلة 

استـشارة  وعلـى المـصنف -العـشري دیـويكما فعل الكشاف النسبي في –المبعثرة 
عدد من الكشافات لتحدید رقم تصنیف موضوع من الموضوعات ثـم الرجـوع إلـى 

فهذا یحتـاج جهـدا ووقتـا طـویال  الجدول المطلوب لتعیین رمز التصنیف، وبالتالي
ولــذلك نجــد كثیــر . یفــوق الوقــت والجهــد المبــذولین فــي خطــط التــصانیف األخــرى

ة الكـــــونجرس بمثابـــــة مـــــن المـــــصنفین یعتبـــــرون قائمـــــة رءوس موضـــــوعات مكتبـــــ
  .الكشاف العام لخطة تصنیف مكتبة الكونجرس
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  :ممیزات وعیوب تصنیف مكتبة الكونجرس) ٧(
  :الممیزات

یعــد تــصنیف مكتبــة الكـــونجرس مــن أقــوى التـــصانیف التــي تمثــل نموذجـــا -١
فریدا للتصانیف الببلیوجرافیة التي تعتمد اعتمادا مطلقا علـى الـسند الفكـري، ومـن 

ي مـشكلة علـى الطبیعـة معتمـدا علـى أكبـر مجموعـة مقتنیـات فـي ثـم یجـد حـال أل
العالم موجودة بمكتبـة الكـونجرس حیـث تـصل إلـى أكثـر مـن مائـة وعـشرة مالیـین 

ـــــع موضـــــوعات وأوجـــــه ـــــة تتجمـــــع فیهـــــا جمی ـــــصنیف  قطعـــــة مكتبی ومـــــشكالت الت
  .الببلیوجرافي

ت یعتمـــد علـــى الـــسند الفكـــري، ومـــن ثـــم یلبـــي احتیاجـــا یعـــد نظامـــا عملیـــا-٢
  .المصنف

ونجرس مـن التـصانیف سـهلة االسـتخدام وال تحتـاج یعد تصنیف مكتبـة الكـ-٣
  .مجهودا ذهنیا كبیرا

یتمیــز تــصنیف مكتبــة الكــونجرس بإمكانیــة التفــصیل الــدقیق والمتعمــق فــي -٤
  . مما یسمح بإجراء عملیة التصنیف على أدق وجهاألقسامكثیر من 

ـــــــــام التحـــــــــدیث والمراجعـــــــــة المـــــــــستمرة لجـــــــــداول ال-٥ ٕتـــــــــصنیف واضـــــــــافة أرق
وضـــوعات الجدیـــدة أوال بـــأول لیواكـــب نمـــو المعرفـــة البـــشریة وذلـــك مـــن خـــالل مال

  .المجموعة الملیونیة التي تغطي معظم ما ینشر في العالم من إنتاج فكري
یقـــف وراء نظـــام تـــصنیف مكتبـــة الكـــونجرس جهـــاز إداري وفنـــي قـــوي مـــع -٦

  .تمویل مالي ضخم یدعم النظام بسخاء
  :العیوب

ٕیفتقــر النظــام إلــى أســاس نظــري واطــار فكــري تحــرك مــن خاللــه ممــا أفقــده -١
  .المنطقیة في تقسیم وتدرج الموضوعات من العام إلى الخاص
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التـــرقیم فـــي تـــصنیف مكتبـــة الكـــونجرس مخـــتلط ومعقـــد ویزیـــد مـــن تعقدیـــه -٢
  .استخدامه ألرقام كتر التي ال تلقى قبوال كبیرا خارج الوالیات المتحدة األمریكیة

ومرجــع ذلــك العــشري العــالمي ال یتمتــع بالــصفة العالمیــة كمــا نجــدها فــي -٣
  :إلى

 األساســیة وفروعهــا ممــا األقــساماســتخدامه الحــروف الالتینیــة للتعبیــر علــى -
  دیـــوي الـــذيعكـــس  الالتینــي، بذلـــك الحـــرفال تــستخدم حــدد اســـتخدامه فـــي دول 

 یمكـن اسـتخدامها فـي جمیـع استخدم األرقام العربیة والتي تعـد بمثابـة لغـة عالمیـة
  .دول العالم

یـــرى معظـــم المـــصنفین نوعـــا مـــن االنحیـــاز األمریكـــي فـــي تـــصنیف مكتبـــة -
ویرجــع ذلــك إلــى أن بدایــة التــصنیف ترجــع إلــى القــرن التاســع عــشر  الكــونجرس

علـــى أســـاس تــــصنیف المكتبـــة الوطنیــــة األمریكیـــة ولــــم تكـــن قــــد أخـــذت صــــفتها 
  .العالمیة

اإلرشــــــــادات والتوجیهـــــــــات الالزمـــــــــة للمـــــــــصنفین افتقــــــــار الجـــــــــداول إلـــــــــى -٤
كما بقى النظام ألكثـر مـن مائـة عـام بـدون دلیـل رسـمي السـتخدامه . الستخدامها

  .وهو ما تم تداركه مؤخرا
افتقــار النظــام للتــدرج المنطقــي ممــا یــسمح للمــصنف باالختیــار بــین الــرقم -٥

 ومـن ثـم ريالعـش دیـويالواسع للموضوع أو الـرقم الـضیق كمـا نجـده فـي تـصنیف 
یمكـــن اســـتخدامه فـــي المكتبــــات الـــصغیرة والكبیـــرة علــــى عكـــس تـــصنیف مكتبــــة 

  .الكونجرس ال یمكن استخدامه إال في المكتبات الكبیرة فقط
عــدم وجــود جــداول مــساعدة عامــة بالتقــسیمات الموحــدة والمكانیــة كمــا فــي -٦

شرین  العشري مما أدى إلى تعدد هـذه الجـداول المـساعدة واحـد وعـدیويتصنیف 
  .مرة مما أدى إلى التكرار وضخامة حجم جداول التصنیف
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ٕافتقار النظام إلى كشاف عام شـامل لكـل تـصنیف مكتبـة الكـونجرس وانمـا -٧
نجد لكل قسم كـشاف خـاص بـه وقـد جـرت محـاوالت لجمـع الكـشافات جمیعـا فـي 

 والمحاولــة ،المحاولــة التــي قــام بهــا اتحــاد المكتبــات الكندیــة: كــشاف واحــد ومنهــا
  . ًالتي قام بها نانسي ألوف في خمسة عشر مجلدا

  :استخدام خطة تصنیف مكتبة الكونجرس) ٨(
ــــم أن خطـــــــة تـــــــصنیف مكتبـــــــة الكـــــــونجرس وضـــــــعت أساســـــــا لتـــــــصنیف   رغـــ

مجموعــــات مكتبــــة الكــــونجرس إال أنهــــا أصــــبحت اآلن تــــستخدم فــــي العدیــــد مــــن 
ــــــي الم ــــــل ف ــــــستخدم بدرجــــــة أق ــــــة وت ــــــة والجامعی ــــــرة الوطنی ــــــاتالمكتبــــــات الكبی  كتب

المتخصــصة نظـــرا ألن التفاصــیل والتركیـــب فـــي موضــوعات التكنولوجیـــا والعلـــوم 
سـواء داخــل الوالیـات المتحــدة –أقـل بكثیـرمن الموضــوعات األخـرى داخــل الخطـة 

ــــدا لتــــصل النــــسبة فــــي عــــام  ــــة أو كن ــــى١٩٧٥األمریكی مــــن المكتبــــات  %٦٢  إل
  . تتزاید بصفة مستمرةالجامعیة والتي

 دیـــويل الكبیـــر فـــي العدیـــد مـــن المكتبـــات مـــن تـــصنیف وقـــد بـــدأ التحـــو وهـــذا
ٕ إلـــى تـــصنیف مكتبـــة الكــونجرس منـــذ الخمـــسینات والـــستینات وان اســـتقر العــشري

الوضــع حالیــا وبخاصــة فــي المكتبــات العامــة الكبیــرة نظــرا للتكلفــة العالیــة إلعــادة 
معظــم المكتبــات داخــل الوالیــات المتحــدة   ویرجــع الــسبب فــي تفــضیل-التــصنیف

دام تــــصنیف مكتبــــة الكــــونجرس إلــــى التحــــدیث والمراجعــــة المــــستمرة التــــي الســـتخ
تالحــق كــل مــا ینــشر مــن إنتــاج فكــري علــى مــستوى العــالم باإلضــافة إلــى وضــع 
أرقــام التــصنیف علــى بطاقــات الفهرســة الــصادرة عــن مكتبــة الكــونجرس وشــرائط 

نهــا كلهــا مــارك باإلضــافة إلــى اإلدارة القومیــة التــي تقــف وراء النظــام، ویالحــظ أ
  .العشري دیويعوامل خارجیة ولیست عوامل فنیة كما نجد في تصنیف 

  فــــیالحظ أن تــــصنیفیــــات المتحــــدة وعلــــى المــــستوى الــــدوليأمــــا خــــارج الوال 
 ویرجع ذلك لعـدة أسـباب العشري دیويمكتبة الكونجرس أقل انتشارا من تصنیف 
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یـــة هـــي األرقـــام  ترقیمـــا نقیـــا بأرقـــام عالمالعـــشري دیـــوياســـتخدام تـــصنیف : منهـــا
العربیــــة بینمــــا یــــستخدم تــــصنیف مكتبــــة الكــــونجرس رمــــزا مختلطــــا مكونــــا بــــصفة 

  .أساسیة من الحروف الالتینیة التي تحصره داخل دول تلك الحروف
ومــن ثــم نجــد أن الفرصــة الدولیــة لمــستقبل تــصنیف مكتبــة الكــونجرس خــارج  

للمكتبــات الســتخدام نطــاق الوالیــات المتحــدة محــدودة للغایــة إال إذا قــدمت منحــة 
هــذا النظـــام مثـــل مــا حـــدث فـــي مكتبــة جامعـــة القـــاهرة والتــي تـــستخدمه منـــذ عـــام 

١٩٧٥.  
كما تستخدمه مكتبة الجامعة األمریكیة بالقاهرة، وقد أخذ النظـام فـي االنتـشار 

ــــى اســــتحیاء ــــدول العربیــــة، وأن كــــان عل  وبخاصــــة فــــي -والتوســــع فــــي بعــــض ال
مكتبـــة جامعـــة الیرمـــوك : ا علـــى ســـبیل المثـــالمنهـــ: المكتبـــات الجامعیـــة والبحثیـــة

ومكتبـــة جامعـــة العلــــوم والتكنولوجیـــا بـــاألردن، ومكتبــــة جامعـــة الـــسلطان قــــابوس 
بـــسلطنة عمــــان ومكتبـــة جامعــــة الملــــك فهـــد بالــــسعودیة ومكتبـــة جامعــــة الكویــــت 

  .بالكویت، ومكتبة جامعة اإلمارات العربیة المتحدة
  :حافظة على حداثة الخطةمال) ٩(

مكتبـــة الكـــونجرس بــــصفة دائمـــة بتحـــدیث أقــــسام التـــصنیف وذلـــك عــــن تقـــوم 
ــــدة فــــصلیة،أو تركیمــــات ســــنویة أو مالحــــق  طریــــق إصــــدار قــــوائم إضــــافات جدی

  : عادة في نهایة إصدارات الطبعة السابقة ومن هذه النشرات-تظهر
  الطبعات المراجعة للجداول-١
  نشرة مكتبة الكونجرس لإلضافات والتغییرات-٢
  ة الفهرسةنشرة خدم-٣
والتـي تعــد بمثابـة كــشاف عــام ،قائمـة رؤوس موضــوعات مكتبـة الكــونجرس-٤

  للخطة 
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ــــة الكــــونجرس علــــى المیكقائ-٥ ــــة ،روفــــورممــــة رفــــوف مكتب  فقــــد أتاحــــت مكتب
روفـــــورم مرتبــــة حــــسب رقـــــم قاتهــــا علــــى المیك طبـــــع بطا١٩٧٨الكــــونجرس عــــام 

  .التصنیف
 والتغیـرات وتـصدر تركیمات اإلضـافات: جداول تصنیف مكتبة الكونجرس-٦

  .فصلیة
كمـــــا صـــــدر عـــــدد كبیـــــر مــــــن األدوات والمطبوعـــــات التـــــي تـــــشرح نظــــــام -٧

 رؤوس ،دلیــــل أمــــروث لتــــصنیف مكتبــــة الكــــونجرس: التــــصنیف وتوضــــحه منهــــا
  . الموضوعات مكتبة الكونجرس المصنفة

  :مستقبل الخطة
تحـــاول مكتبــــة الكـــونجرس میكنــــة نظـــام تــــصنیفها والـــذي یعــــاني مـــن مــــشاكل 

فكالهمــا قــد  العــشري العــالمي، والتــصنیف العــشري دیــويبعكــس تــصنیف عدیــدة 
ــع شــــوطا أســــفر عــــن قابلیــــة النظــــامین للمیكنــــة ومواكبــــة تطــــور التكنولوجیــــا  ،قطــ

  :وصعوبة میكنة نظام مكتبة الكونجرس تعود إلى
 افتقــار النظــام إلــى االتــساق فــي التفریــع والترمیــز بــل وفــي المــصطلحات -١ 

  . لى أساس فلسفي نظري عامافتقاره إوالمستخدمة 
 دیــــويأن النظــــام ال یمثــــل كــــال متكــــامال كمــــا هــــو الحــــال فــــي تــــصنیف  -٢

  . العشري
  .  عدم وجود كشاف عام یجمع كل مصطلحات النظام-٣

  


