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موسوعة غينيس لألرقام القياسية ) ( Guinness World Recordsھو كتاب مرجعي يصدر
سنوياً ،يحتوي على األرقام القياسية العالمية المعروفة .الكتاب بنفسه حقق رقما ً قياساً ،حيث أنه
يعتبر سلسلة الكتب األكثر بيعا ً على اإلطالق .تم إصدار أول نسخة من الموسوعة في ١٩٥٥
بواسطة شركة غينيس .وتعتبر ھذة الموسوعة من ادق المراجع التي يتم الرجوع إليھا في معرفة
األرقام القياسية.

تاريخ " غينيس " لألرقام القياس ّية
شھد العام  ١٩٥١بزوغ فكرة كتاب "غينيس" لألرقام القياسية .ففي ذاك العام ،دخل السّير "ھيوغ
بيفر" ،الذي شغل آنذاك منصب مدير معمل "غينيس" لصناعة المشروبات  ،في جدال أثناء
مشاركته في رحلة صيد .ودار الجدال حول أسرع طير يستخدم كطريدة في ألعاب الرّ ماية في
أوروبا" ،الزقزاق الذھبي" أم "الطيھوج"؟ .في تلك اللحظة ،أدرك السّير "بيفر" مدى النجاح الذي
قد يحقّقه كتاب يأتي باألجوبة الشافية على ھذا النوع من األسئلة .فكان على حق!
بدأت فكرة السّير "ھيوغ" تتجسّد واقعًا ملموسًا عندما أوكِل "نوريس" و"روس ماكويرتر" ،الذين
كانا يديران وكالة لتقصّي الحقائق في لندن ،مھمّة جمع ما أصبح في ما بعد "كتاب غينيس لألرقام
القياسيّة" .وصدرت النسخة األولى منه في  ٢٧آب  ،١٩٥٥ليتص ّدر الئحة الكتب األكثر مبيعًا
بحلول عيد الميالد في العام نفسه.
ومنذ ذلك الحين ،أصبحت العالمة التجارية "غينيس لألرقام القياسيّة" أو Guinness World
Records TMاسمًا مألو ًفا ورائ ًدا عالميًا في مجال األرقام القياسيّة العالميّة .فما من شركة تجمع
أرقام قياسيّة من العالم أجمع ،تتثبّت من صحّتھا ،تصادق عليھا ،وتق ّدمھا بالشموليّة والصحة عينھا.
َ
راسخين األرقام كافة لضمان صحّ تھا.
أضفْ أنّ "فريق إدارة األرقام القياسيّة" يتابع بحيا ّدية والتزام
فال يت ّم المصادقة على أيّ محاولة وال تمنح شھادة "غينيس لألرقام القياسيّة" إال ّ بعد أن يت ّم التحقق
منھا فتنتفي عندئ ٍذ ك ّل الشكوك حولھا.

ھذا وقد حقّق الكتاب رقمًا قياسيًا لبيعه ما يزيد عن مئة مليون نسخة في  ١٠٠دولة ،و ٣٧لغة
مختلفة .والجدير ذكره أنّ كتاب "غينيس لألرقام القياسية" المسجّ ل تحت االسم التجاري Guinness
World Records TMھو األكثر مبيعً ا على اإلطالق بين الكتب التي تحفظھا حقوق الطبع
وال ّنشر.

