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 قراءة حتليلية:منطق تصنيف العلوم يف نظم التصنيف العربية اإلسالمية
مقارنة بنظم التصنيف الغربية احلديثة
ناهد حممد بسيوني سامل

امللخص
.تهدف هذه الدراسة إىل استقراء ما ينطوي عليه فكر التصنيف العربي اإلسالمي للعلوم من قواعد وأسس يتبعها فكر التصنيف احلديث
وحماولة التعرف على املناهج العلمية اليت استندت إليها نظم التصنيف العربية اإلسالمية يف عرض العالقات بني العلوم وتشابه ذلك مع
 وقد اتبعت الدراسة املنهج التحليلي املقارن وذلك لتحليل نظم التصنيف العربية اإلسالمية واستخالص املبادئ،نظم التصنيف احلديثة
واألسس اليت اتبعتها يف تقسيم العلوم؛ ثم مقارنتها بنظم التصنيف احلديثة ممثلة يف تصنيف ديوي العشري وتصنيف مكتبة الكوجنرس؛
وذلك لإلجابة على سؤال البحث الرئيس ما منطق تصنيف العلوم يف نظم التصنيف العربية اإلسالمية؟
 كما جاءت أنواع،وقد توصلت الدراسة إىل اتباع نظم التصنيف العربية اإلسالمية لقواعد وأسس اتبعتها نظم التصنيف املكتبية احلديثة
 وتوصي، تصنيف ديوي العشري وتصنيف مكتبة الكوجنرس:نظم التصنيف العربية اإلسالمية ممثلة ألنواع نظم التصنيف احلديثة مثل
.الدراسة بضرورة إجراء حبوث تتناول حتليل هذه النظم اليت أنتجتها احلضارة العربية اإلسالمية والتعريف بها
. التصنيف الببليوجرايف، التصنيف الفلسفي، املنطق، تصنيف املعرفة، التصنيف:كلمات مفتاحية

The Logic Behind the Classification of Sciences in the Arab-Islamic
Classification Systems: with the Modern Western Classification Systems
An Analytical Comparative Reading
Nahed Mohamad Basyoni Salem

Abstract
This study aimed to explore the rules and principles adopted in the Arab-Islamic Classification Systems and
tried to identify their scientific methods to determine the relations between sciences. The study followed the
comparative analytical method to analyze and compare the Arab-Islamic Classification Systems with the Western
modern ones represented in the Dewey Decimal Classification System and the Library of Congress Classification
System. The research tries to explore the logic behind classification of sciences in the Arab-Islamic Classification
Systems. The findings revealed that the Arab-Islamic Classification Systems follow the same rules and principles
of modern classification systems and their types are represented in the types of modern Western classification
systems. The study recommends the need to conduct research on the Arab-Islamic Classification Systems and
introduce it.
Keywords: classification, Classification of knowledge, Logic, Philosophy classification, Bibliographic
Classification.
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املقدمة

الدراسات السابقة

ال تعد نظم التصنيف احلديثة ابتكاراً من عدم وإمنا هي ذات

تناول البحث دراسة املبادئ واألسس وراء تقسيم املعرفة والعلوم

جذور استمدت من نظم تصنيف سابقة عليها ،فموضوع التصنيف
ً
ً
حديثا وإمنا
موضوعا
سلسلة متصلة احللقات ،والتصنيف ليس

يف خطط التصنيف العربية اإلسالمية ،ومدى التشابه بينها
وبني املبادئ واألسس اليت تتبعها نظم التصنيف احلديثة يف

هو موضوع قديم قدم املعرفة نفسها؛ فتطور املعرفة مبا يضاف

تقسيم العلوم وترتيبها ،ممثلة يف خطيت تصنيف ديوي العشري

إليها من معارف يتوصل إليها اإلنسان تظهر احلاجة إىل تنظيمها

وتصنيف مكتبة الكوجنرس ،ومبراجعة اإلنتاج الفكري يف هذا

وتقسيمها؛ ولذا عمد الفكر اإلنساني إىل تقسيم املعرفة إىل أبواب

املوضوع ،نالحظ وجود بعض األعمال الفكرية اليت تعرف

وفصول وأنواع وأجناس ،وبيان العالقة اليت تربط بني العلوم

ببعض األعمال التصنيفية وتتناوهلا بالتحليل وإعداد الكشافات

املختلفة وطرق ترتيبها ،وقد بدأ التصنيف على أيدي الفالسفة

هلا؛ لتسهيل استخدامها أو بعضها يقوم على شرحها والتعريف

والعلماء لوضع تقاسيم منظمة للمعرفة.

بها ،وبعضها يقتصر على حصر هذه األعمال التصنيفية ،وسوف
تستعرض الدراسة احلالية بعض هذه اجلهود وذلك يف حمورين،

وجند لكل عصر من العصور اإلنسانية أسلوبه ومنطقه اخلاص يف

األول :لألعمال اليت تناولت التعريف بعلم التصنيف واألسس اليت

تقسيم املعرفة والعلوم؛ والتصنيف يعطي صورة صادقة عن احلياة

استخدمها املصنفون يف تقسيم املعرفة ،والثاني :حول األعمال اليت

العقلية لدى األمم ،كما يكشف عن نظامها الرتبوي واحلضاري،

تناولت عرض خطط التصنيف العربية االسالمية.

إضافة إىل أن التصنيف يكشف الروابط والتشابه اجلزئي بني
اجملاالت املختلفة للمعرفة.

علم التصنيف عند العرب واملسلمني
عمد كثري من املؤلفني احملدثني إىل التعريف بعلم التصنيف

واحلضارة العربية اإلسالمية حضارة أصيلة هلا إسهامات فعلية

احلديث ومدارسه وأسسه وطرق التصنيف فيه ،يف حني مل يتناول

وجادة يف خمتلف العلوم واملعارف ،وأوجدت نظم تصنيف

هذا املوضوع من علماء العرب املسلمني إال عدد قليل ،على الرغم

لتنظيم العلوم انطلقت من منطق وفلسفة ومبادئ وضعها العرب

من غزارة اإلنتاج الفكري التصنيفي الذي وضعه العرب واملسلمون،

واملسلمون ،وكان هلا التأثري املباشر وغري املباشر على فكر التصنيف

وحاول بعضهم دراسة املبادئ اليت تتبع يف تنظيم املعرفة عندهم،

احلديث ،فقد حدد العرب واملسلمون طرق التصنيف اليت تتبعها

وكانت معظم الدراسات تقوم على الناحية الفلسفية ،وستحاول

نظم التصنيف احلديثة ،بل إنهم حددوا العالقات بني العلوم

الدراسة اإلشارة إىل بعضها.

وتداخلها ،وأسس ترتيبها ،وحيسب للعرب واملسلمني أنهم أول

قدم الدكتور عبد الوهاب أبو النور يف كتابه بعنوان “نظم التصنيف
ً
تعريفا
يف الوطن العربي :املشكالت واحللول املقرتحة” ()1966

من وضعوا مصنفات مستقلة يف علم التصنيف ،بل يرجع للعرب
واملسلمني أنهم أول من تنبه إىل أن موضوع التصنيف علم ،ووضعوا
ً
تعريفا ،وحددوا مكانه ضمن خريطة املعرفة اإلنسانية ،وقد
له

مبوضوع التصنيف عند العرب واملسلمني وتطرق لنظريات
ً
تعريفا
التصنيف واملدارس املختلفة يف التصنيف ،كما عرض
خمتصراً لبعض جهود العرب واملسلمني يف جمال التصنيف مثل:

عشر مع ظهور أول نظام تصنيف مكتيب على يد ميلفيل ديوي

التهانوي يف كتابه “كشاف اصطالحات الفنون” وطاشكربى زادة يف

()Melville Dewey؛ ولذا تأتي هذه الدراسة لكشف النقاب عن

كتابه “مفتاح السعادة ومصباح السيادة” ،كما تطرق إىل التعريف

املنطق الذي اتبعه العرب واملسلمون يف تقسيم العلوم ومقارنة هذا

بنظرية التصنيف واملدارس املختلفة يف التصنيف.
ً
كتابا آخراً بعنوان “اإلطار
كما وأعد الدكتور عبد الوهاب ()1996

سبقوا يف ذلك الغرب الذي تنبه لعلم التصنيف يف القرن التاسع

املنطق مبا جنده يف نظم التصنيف احلديثة.

العام للخطة ونظرية املسلمني يف تنظيم املعرفة” إذ حاول فيه

أهداف الدراسة وتساؤالتها

تأسيس نظرية تنظيم املعرفة عند املسلمني ،كما تطرق إىل

تهدف الدراسة إىل التعرف على القواعد واألسس اليت اتبعتها نظم

عرض طرق إجراء عملية التصنيف وتأصيلها يف الفكر االسالمي،

التصنيف العربية اإلسالمية يف تقسيم املعرفة اإلنسانية ،واملبادئ

كما شرح بعض مبادئ نظم التصنيف مثل التمايز والتجانس،

اليت سارت عليها ،كما حتاول أن تتعرف على أنواع هذه النظم

وترتيب أقسام املعرفة وفق الفئة األفضلية.

ومدى تشابهها مع نظم التصنيف املكتبية احلديثة ممثلة يف

حاول الوقيدي ( )1982يف دراسته البحث يف طرق ترتيب العلوم يف

نظامي تصنيف ديوي العشري وتصنيف مكتبة الكوجنرس ،ولذا

نظم التصنيف العربية اإلسالمية ،وخلص إىل تأثر هذه الطرق

حتاول الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

باخللفيات الفلسفية ألصحاب هذه األعمال ،وخلص إىل جمموعة

-1ما املنطق الذي اتبعه واضعو نظم التصنيف العربية اإلسالمية

من املبادئ املعرفية اليت حتكم ترتيب العلوم واملعارف يف نظم

يف تقسيم املعرفة؟

التصنيف العربية اإلسالمية ،ولكنه مل يشر إىل كثري من املبادئ

-2ما مدى التشابه بني نظم التصنيف العربية اإلسالمية ونظامي

اليت حتكم عملية الرتتيب مثل :شرف العلم ،والعالقة التبادلية

تصنيف ديوي العشري ومكتبة الكوجنرس؟

بني العلوم ،والنظام الرتبوي التعليمي الذي اتبعته نظم التصنيف
العربية اإلسالمية.

71

منطق تصنيف العلوم ...

جهود العرب واملسلمني يف تصنيف املعرفة
تصدى بعض الكتاب واملؤلفني احملدثني يف دراساتهم إىل التعريف
جبهود العرب واملسلمني يف تصنيف املعرفة ،وجاءت معظم هذه
الدراسات حلصر ما أفرزته احلضارة العربية اإلسالمية من تراث

تعريف علم التصنيف عند العرب واملسلمني

أنتجت احلضارة العربية اإلسالمية كثرياً من األعمال التصنيفية،
ً
ً
مستقال يف علم
تأليفا
ويعد العرب واملسلمون أول من وضع

ً
نظاما لتصنيف
التصنيف .وكان جابر بن حيان أول من وضع
والسباعية (1354هـ)

فكري ومعريف وتقديم بيانات بيبليوغرافية ،وجاء بعضها لشرح

املعرفة متثل يف كتابيه احلدود (1354هـ)

هذه األعمال وحتليلها ،وسنعرض لبعض هذه األعمال.
استعرض عبد الرمحن ( )1991يف دراسته ثالثة أعمال لتنظيم

حيث أثبت يف الكتابني تصوره لتقسيم املعرفة .
ً
ويرجع الفضل للعرب واملسلمني يف جعل التصنيف علما ضمن علوم

املعرفة عند العرب واملسلمني وهي “مفتاح السعادة ومصباح

املعرفة اإلنسانية ،وحتديد موقعه على سلم تقسيم العلوم ،وهذا ما

السيادة” ،و” الفهرست” و “إرشاد القاصد إىل أسنى املقاصد” وذلك

أثبته طاشكربى زادة يف كتابه “مفتاح السعادة ومصباح السيادة “
ً
علما
يف القرن السادس عشر امليالدي ،بينما مل يعرتف الغرب بكونه

من اجلانب البيبليوغرايف .بينما حصر خفاجي ( )1977أربعة
ً
ً
تصنيفيا ،وقد قصد من احلصر التعريف مبا أفرزته
عمال
ومثانني

إال يف أواخر القرن التاسع عشر امليالدي وأوائل القرن العشرين بعد

العقلية العربية اإلسالمية من فكر يف تنظيم وترتيب املعرفة.

أن أدرجه ديوي ضمن قسم احلاسوب واملعلومات واألعمال العامة

كما استعرض يف دراسة أخرى خفاجي ( )1983نظم تنظيم املعرفة

يف خطته لتصنيف املعرفة ( .)Dewey, 2003وقد وضع طاشكربى
ً
تعريفا حمدداً لعلم التصنيف حيث عرفه بأنه “علم باحث
زادة

الصفا ،وابن األكفاني ،وطاشكربى زادة ،وقد خرج بنتيجة مفادها

عن التدرج من أعم املوضوعات إىل أخصها ليحصل بذلك العلوم
ً
موضوعا العلم
املندرجة حتت ذلك األعم وملا كانت أعم العلوم

اليت قام بها كل من الكندي ،والفارابي ،واخلوارزمي ،وإخوان
أن جهود العرب واملسلمني يف تنظيم املعرفة كانت هلا شخصيتها
املبتكرة وال تعد تقليداً للتصانيف األخرى عند األمم السابقة.

اإلهلي ُ
ج ِعل تقسيم العلوم من فروعه ،وميكن التدرج فيه من

ويعد أمحد زكي (1308هـ) أول املؤلفني العرب يف العصر احلديث

األخص إىل األعم على عكس ما ذكر ،لكن األول أسهل وأيسر” وقد

الذين عمدوا إىل حصر األعمال اليت وضعها العرب واملسلمون واليت

أمساه علم تقاسيم العلوم (طاشكربى زادة :1968 ،ج.)324 ،1.

تناولت حصر العلوم والتعريف بها وقد عرض يف كتابه حوالي

ومن استقراء هذا التعريف جنده ينطبق على تعريف التصنيف
ً
حديثا كما ورد يف أدب املوضوع ،وقد أشار طاشكربى زادة إىل

القالئل الذين عرضوا يف كتبهم لبعض جهود العرب واملسلمني

طريقتني يف تقسيم العلوم:

يف تنظيم املعرفة مثل :الفارابي والطوسي ،كما أشار إىل تصنيف

الطريقة األوىل :التقسيم أي التكثري من أعلى إىل أسفل أي االنتقال

الرازي للعلوم الكيميائية.

من العلم العام إىل العلوم األخص اليت ينقسم إليها ذلك العلم العام.

ستني عمال .ويعد فيكري ( )1957( )Vickeryمن املؤلفني الغربيني

الطريقة الثانية :التحليل وهي التكثري من أسفل إىل فوق أو أعلى،
اقتصرت جهود الكتاب واملؤلفني احملدثني اليت تناولت التصانيف

أي من األخص إىل ما هو أعم ،أي جتميع جزيئات املوضوع للوصول

العربية اإلسالمية على حصرها والتعريف بها ،أو استخالص بعض

إىل املوضوع الكلي الذي يشمل هذه اجلزئيات.

املبادئ الفلسفية اليت اتبعها املصنفون العرب واملسلمون يف تنظيم

وال خترج طرق التصنيف احلديثة عن هاتني الطريقني اللتني

العلوم واملعرفة وترتيبها يف خططهم التصنيفية .وحتاول الدراسة

تعرفان باملنهج االستنباطي ،واملنهج االستقرائي.

احلالية الغوص يف املبادئ واألسس اليت تقف وراء تقسيم املصنفني
العرب واملسلمون للمعرفة وتنظيمها وترتيب العلوم واملعارف

نتائج الدراسة ومناقشتها

يف خططهم التصنيفية ومقارنتها مبا تتبعه خطط التصنيف

تناولت الدراسة نظم التصنيف العربية اإلسالمية بالدراسة

احلديثة ممثلة يف خطيت تصنيف ديوي العشري وتصنيف مكتبة

والتحليل ،ثم مقارنة تقسيمات املعرفة اإلنسانية بها مع نظريتها

الكوجنرس.

من نظم التصنيف احلديثة .وقد توصلت الدراسة إىل اشتماهلا على
قواعد واضحة ومبادئ سارت عليها يف تقسيم املعرفة وهذا ما

منهجية الدراسة

ستتناوله الدراسة بالعرض واملناقشة.

اتبعت الدراسة املنهج التحليلي املقارن ،من خالل حتليل تقسيم
العلوم يف نظم التصنيف العربية اإلسالمية الستنباط القواعد
واملبادئ اليت اتبعتها يف تقسيم املعرفة اإلنسانية إىل املوضوعات

قواعد التصنيف عند العرب

ً
وضع العرب قواعداً
وأسسا لتقسيم العلوم ،وتقوم هذه القواعد على

املختلفة ،واألسس اليت سارت عليها يف ترتيب العلوم ،و مقارنة

أساس العالقات بني العلوم .فقد وضع ابن سينا يف كتابه الربهان

ذلك مبا أشار إليه علماء التصنيف من مبادئ وقواعد لتقسيم

دراسة تشرح هذه القواعد اليت تقوم عليها العالقات بني العلوم

العلوم يف مصنفاتهم العلمية مثل :بليس ( ،)Blissأو ما اتبعته

(ابن سينا ،)165 :1956 ،كما قدم حاجي خليفة يف كتابه

“كشف

نظم التصنيف احلديثة مثل :تصنيف ديوي العشري (Dewey

الظنون عن أسامي الكتب والفنون” قواعد لتصنيف الكتب (حاجي

 ،)Decimal Classificationوتصنيف مكتبة الكوجنرس (Library

خليفة :1941 ،ج )24 ،1.وباستقراء قواعد التصنيف ،وأسسه اليت

 )of Congress Classificationمن تقسيم العلوم وترتيبها.

يذكرها كل منهما يتضح أن العالقات بني املوضوعات تقوم على
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اآلتي:

الشكل ( )1تصنيف ابن سينا للعلوم

عالقة اشتمال وتبعية :وتتلخص هذه القاعدة يف أن العلم اخلاص
يتفرع من العلم العام ،فموضوع العلمني واحد ولكن تأتي معاجلة

خمطط هيكلي لتقسيم ابن سينا للعلوم

كل موضوع منهما من جهة خمالفة لآلخر ،فينظر إىل العلم
املشرتك مع علم آخر يف موضوع واحد نظرة مطلقة عامة ،بينما
ً
فمثال
ينظر إىل العلم اآلخر يف هذا املوضوع من إحدى جهاته،

العلم الطبيعي

يدرج تصنيف ابن سينا للعلوم (ابن سينا1398 ،ه )76 :موضوع علم

علم احليوان

النبات وعلم احليوان وعلم املعادن حتت العلم الطبيعي باعتباره

علم املعادن

علم النبات

العلم العام هلذه العلوم؛ حيث تشرتك يف معاجلتها ملوضوع واحد هو
اجلسم الطبيعي ،ولكن كل منها يعاجل اجلسم الطبيعي من اجتاه
خيتلف عن اآلخر ،وهذه القاعدة من القواعد األساسية اليت أقرها
بليس (خليفة )87 :1991 ،وأمساها قاعدة (التفريع) وقصد بها

الشكل()2تصنيف ابن النديم للعلوم وتشابهه مع تصنيف مكتبة الكوجنرس

تداعي املوضوعات األصغر من املوضوعات األكرب بنفس القدر من

خمطط هيكلي لتصنيف ابن النديم

املنطقية والتسلسل املوجود يف الروابط بني املوضوعات الكبرية.
والشكل رقم ( )1يبني تقسيم ابن سينا للعلوم.
عالقة جتاور :وتعرف هذه القاعدة بأنها تشابه العلوم يف موضوعاتها
مما جيعلها تقرتب من بعضها البعض ففي نظم التصنيف العربية
اإلسالمية جند جتاور علوم اللغة مع علوم األدب إىل جانب علوم
الدين اإلسالمي إىل جانب علوم التاريخ ،وهذا ما أدرجه تصنيف

املقالة األوىل

املقالة الثانية

لغة األمم

يف النحويني
واللغويني

وكتب الشرائع

املقالة الثالثة

املقالة الرابعة

األخبار واآلداب
واألنساب

الشعر
والشعراء

ابن النديم (ابن النديم )98-45 :1991 ،حيث جاءت املقالة األوىل يف
موضوع لغات األمم وكتب الشرائع الدينية واملقالة الثانية يف النحو
والنحويني ،واملقالة الثالثة يف موضوع األخبار واآلداب واألنساب
(وهي ما متثل علوم التاريخ يف نظم التصنيف احلديثة) ،واملقالة
الرابعة يف الشعر والشعراء ،وهذه العالقة أقرها بليس حتت مسمى
ً
معا؛ لوجود
عالقة ترابط وعين بها مجع املوضوعات املتجانسة
عالقة قوية بينها ،وإذا قارنا ذلك برتتيب العلوم يف نظام تصنيف
مكتبة الكوجنرس ( )www.classificationweb.net.orgفنجد

الشكل ( )3عالقة التداخل بني العلوم

العلوم الشرعية

العلم الرياضي

علم العدد واحلساب

الفقة

جتاور العلوم الدينية ،يليها علم التاريخ ،ثم العلوم االجتماعية ثم
علوم اللغة واآلداب .ويوضح الشكل رقم ( )2تصنيف ابن النديم

علم الفرائض

علم الفرائض

للعلوم وتشابهه مع تصنيف مكتبة الكوجنرس.
عالقة تساو :أي وجود علمني على صف واحد متفرعني من
موضوع واحد يعد هو العلم األكرب هلما؛ ومثال ذلك وقوف علم
العدد (أي علم احلساب) وعلم اهلندسة على صف واحد متفرعان

التشابه مع تصنيف مكتبة الكوجنرس

Religion

BL-BX

Auxiliary Science of History

C

History of World

E

ديوي العشري ( )Dewey, 2003وتصنيف مكتبة الكوجنرس على

History of America

F

الويب املتاح على املوقع ()www.classificationweb.net.org

Geography

G

Social Sciences

H

من علم أكرب منهما هو العلم الرياضي ،وهذا ما جنده عند نظام
تصنيف ابن سينا (ابن سينا1398 ،هـ) ،ويدرج كل من نظام تصنيف

نفس العلمني على صف واحد متفرعني من علم أكرب هو علم
الرياضيات.
عالقة تداخل :هو اندراج العلم الواحد حتت أكثر من علم لكونه
ً
ً
مفرعا من أكثر من علم ،ومثال
مجيعا؛ مما جيعله
يستفيد منها

تصنيف ديوي العشري يتفرع املوضوع الواحد من أكثر من علم
لكونه يتداخل يف معلوماته مع هذه العلوم أو يستفيد منها؛ ولذا

ذلك يف نظم التصنيف العربية جند إدراج علم الفرائض كأحد
ً
وأيضا كأحد فروع علم الفقه حيث يستفيد
فروع علم احلساب

عرف كشافه بالصفة النسبية اليت تنسب املوضوع الواحد إىل كل

من كل منهما ،وهذا ما جنده يف نظم التصنيف احلديثة؛ فنجد يف

العلوم اليت يتفرع منها .ويوضح الشكل رقم ( )3عالقة التداخل.
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تبادل االعتماد بني العلوم :أي استفادة العلوم بعضها من بعض،

وتصنيف ابن األكفاني (ابن األكفاني )1990 ،يف كتابه “ارشاد القاصد

وهذا واضح بني علوم اللغة وعلوم الدين فالقرآن الكريم هو

إىل أسنى املقاصد وهذه النظم التصنيفية قدمت علم الطب على
ً
مثيال هلا يف تصنيف ديوي العشري
بقية العلوم العقلية .وجند

اللغوية هي املصدر األساسي يف الدراسات النحوية واللغوية ،كما

حيث يقدم علم الطب على بقية فروع العلوم التطبيقية األخرى

تستفيد الدراسات القرآنية من مباحث العلوم اللغوية والنحوية،
ً
أيضا تضم
كذلك علوم احلديث الشريف وعلوم أصول الفقه فهي

مثل اهلندسة والزراعة وغريها من العلوم ،وكذلك يف نظام تصنيف
مكتبة الكوجنرس الذي قدم علم الطب قبل بقية أقسام العلوم

دراسات لغوية ،وهذا املبدأ برز يف تصنيف ابن النديم؛ حيث مجع

التطبيقية األخرى مثل اهلندسة والزراعة والعلوم البحرية

يف املقالة األوىل بني موضوع لغات األمم وكتب الشرائع الدينية،

والعسكرية.

وهذه العالقة جندها يف نظام تصنيف مكتبة الكوجنرس الذي مجع
بني علوم اللغة وعلوم األدب يف قسم معريف واحد ورمزه ( )Pنظراً
ً
عيبا كبرياً يف نظام
الستفادة كل من منهما من اآلخر ،بينما جند

وباستقراء نظم تصنيف العلوم العربية اإلسالمية ،يتضح

املصدر األصلي لعلماء اللغة العربية ،وألفاظه الكرمية وتراكيبه

تصنيف ديوي العشري عند فصله بني علوم اللغة ،اليت رمزت
برقم ( )400وعلوم األدب واليت رمزت برقم ( ،)800على الرغم

استخدامها لعدد من املبادئ ختتلف وفق اجتاه واضع النظام
وفلسفته يف ترتيب العلوم وينعكس بدوره على ترتيبه للعلوم.
ً
انعكاسا للنظام التعليمي الرتبوي الذي اتبع يف
وتعد هذه املبادئ
البيئة العربية اإلسالمية.

من استفادة كل واحد منهما من اآلخر .ويوضح الشكل رقم ()4
تبادل االعتماد بني العلوم يف تصنيف ابن النديم.

املبدأ األول يف ترتيب العلوم :تقديم العلم األهم فاألهم على
غريه من العلوم:

منطق ترتيب العلوم يف نظم التصنيف العربية اإلسالمية

متثل هذا املبدأ يف تقديم العلم األهم فاألهم على غريه من العلوم

يعكس ترتيب العلوم يف نظم التصنيف العربية اإلسالمية املنهج

مستندين يف ذلك إىل ما جاء به االسالم من تقديم فرض العني

الرتبوي والتعليمي يف البيئة الثقافية اإلسالمية؛ ومن ثم فهم

على فرض الكفاية (حاجي خليفة :1941 ،ج )24 ،1.ويعين تقديم

يفاضلون بني العلوم ويقدمون بعضها على بعض على أسس

كل ما أوجبه الشرع على الشخص الفرد على ما أوجبه الشرع

ومبادئ خمتلفة منها :شرف العلم ،ويكون شرف العلم بشرف

على اجملموع ليعملوا به ،ولو قام به أحدهم لسقط عن اآلخرين.

موضوعه مثل علم التفسري لبحثه يف القرآن الكريم ،وتقدم
بعض نظم التصنيف علم الكالم عن علم الفقه باعتباره يبحث

ولذا جند بعض التصانيف تقدم بعض العلوم ألهميتها ،ولكونها
ً
فمثال يقدم ابن سينا العلم
تساعدهم على القيام بالعلوم األخرى؛

يف الذات اإلهلية كما يف تصنيف ابن النديم ،الذي قدم علم الكالم

اإلهلي عن العلوم األخرى العتباره العلم األعلى؛ لكونه يدرس

يف املقالة اخلامسة عن الفقه الذي أورده يف املقالة السادسة ،وقد

موضوعات ال ترتبط باملادة احملسوسة ،ثم ينتقل للعلم الرياضي

يعود شرف العلم إىل قوة أدلته واعتماد علوم أخرى عليه ،كما جند

ويقدمه على العلوم الطبيعية ،وجند نظم تصنيف أخرى تقدم

تقديم العلم الرياضي على بقية العلوم العقلية األخرى باعتباره

العلوم الشرعية على العلوم العقلية لكون األوىل األهم يف معرفتها

يقدم دالئل برهانية تستخدمها العلوم األخرى؛ وهذا ما ورد يف

لإلنسان الرتباطها بأمور آخرته كما يف تصنيف ابن خلدون الذي

تصنيف الفارابي الذي قدم علم التعاليم (العلوم الرياضية) على

قدم علوم القرآن الكريم تالها علوم احلديث ثم العلوم العقلية

بقية فروع العلم الطبيعي والفلسفة واحلكمة العملية ،يف حني جند

(ابن خلدون ،د .ت).

نظم تصنيف أخرى تقدم علم الطب على بقية العلوم األخرى

و يقدم الفارابي يف كتابه إحصاء العلوم (الفارابي )42-41 :1968 ،علم

مبا فيها العلم الرياضي؛ باعتبار أن شرفه يف الثمرة املرجوة منه

اللسان (أي علوم اللغة) على بقية العلوم األخرى ألنها تعني على

وهي صحة االنسان كي يقوى ألداء فرائض دينه والقيام بكل أمور

دراستها ،وباستقراء نظم التصنيف احلديثة مثل نظام تصنيف

حياته ،وهذا ما جنده يف تصنيف ابن سينا وتصنيف اخلوارزمي

ديوي جند ترتيبه للعلوم قام على مبدأ تقديم العلم األهم؛

الشكل ( )4تبادل االعتماد بني العلوم يف تصنيف ابن النديم

الشكل ( )5مبدأ تقديم العلم األهم فاألهم على غريه من العلوم يف تصنيف
الفارابي

املقالة األوىل
الفن األول :لغات األمم من العرب والعجم
الفن الثاني :كتب الشرائع األخرى
الفن الثالث :القرآن الكريم وكتب علومه

خمطط هيكلي لتصنيف الفارابي
علم اللسان
علم املنطق
علم التعاليم
العلم الطبيعي والعلم اإلهلي
احلكمة العملية
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فقدم الفلسفة على كل العلوم األخرى لكونها هي أم العلوم وهي
العلم األهم علي سائر العلوم األخرى؛ حيث خرجت منها بقية

الشكل ( )6مبدأ تقديم علم على آخر بغرض التمرين على إدراك املعقوالت
يف تصنيف الفارابي

املوضوعات والعلوم األخرى.

علم التعاليم
علم العدد

املبدأ الثاني يف ترتيب العلوم :تقديم العلم لكونه وسيلة

علم اهلندسة

لعلم آخر:

علم املناظر

متثل املبدأ الثاني يف تقديم العلم لكونه وسيلة لعلم آخر؛ فنجد
بعض نظم التصنيف العربية اإلسالمية تقدم العلوم اللغوية على

علم النجوم

العلوم الدينية لكونها وسيلة لفهمها (الغزالي1322 ،هـ ،)20 :كما

علم املوسيقى

يقدم املنطق على بقية العلوم الطبيعية والتطبيقية لكونه وسيلة

علم األثقال

لفهمها؛ وهذا ما يدرجه نظام تصنيف الفارابي الذي قدم املنطق

علم احليل

(الفارابي )34 :1968 ،على بقية العلوم العقلية والعملية يف كتابه
إحصاء العلوم ،ويف نظام تصنيف ديوي العشري قدم علم الرتاجم
واألنساب على علم التاريخ ،كما قدم نظام تصنيف الكوجنرس
العلوم املساعدة للتاريخ مثل علم الرتاجم واآلثار واملسكوكات

ً
ً
ً
ً
ً
ً
هدفا
دينيا ،أو
هدفا
تربويا ،أو
تعليميا
هدفا
التصنيف ،سواء كان
حلصر العلوم واملعارف ،وتنحصر أسس التقسيم يف اآلتي:

وغريها على أقسام علم التاريخ .معنى ذلك أن هذا املبدأ الذي
أقرته نظم التصنيف العربية اإلسالمية اتبعتها نظم التصنيف

األساس األول للتقسيم :األساس الفلسفي:

املكتبية احلديثة.

تقسم نظم التصنيف العربية اإلسالمية العلوم على أساس فلسفي
متأثرة بالفلسفة اليونانية وخباصة فلسفة أرسطو؛ حيث تقسم

املبدأ الثالث يف ترتيب العلوم :تقديم علم على آخر بغرض

العلوم إىل قسمني هما :العلوم النظرية والعلوم العملية ،ويقصد

التمرين على إدراك املعقوالت:

بالعلوم النظرية علوم احلكمة النظرية أي العلوم اليت تطلب

متثل هذا املبدأ يف تقديم علم على آخر بغرض التمرين على إدراك

املعرفة فيها لذاتها والبحث فيها عن املوجودات ،ومتثلت يف ثالثة

املعقوالت ،مبعنى أن يقدم العلم الذي يعني على فهم العلوم األخرى؛
ً
انعكاسا
وهذا املبدأ املتبع يف نظم التصنيف العربية اإلسالمية كان

موضوعات وهي العلم اإلهلي والعلم الرياضي والعلم الطبيعي ،يف
حني قصد بالعلوم العملية :علوم احلكمة العملية أي اليت ترتبط

للنظام التعليمي عند العرب واملسلمني؛ حيث يبدأ الطلبة بدراسة

بسلوك الفرد واجملتمع ،وقسمت إىل ثالثة موضوعات هي :علم

املوضوعات اليت توصلهم لفهم وإدراك العلوم األخرى؛ ولذا جند

األخالق املتعلق مبصاحل الفرد ،وعلم تدبري املنزل املتعلق مبصاحل

بعض املصنفني العرب واملسلمني يشريون إىل أن اهلدف األساسي

األسرة ،وعلم السياسة املتعلق مبصاحل مجاعة مشرتكة يف املدينة أو

من وضع التصنيف هو إرشاد طلبة العلم إىل ترتيب املوضوعات

أي جمتمع سواء كرب أم صغر .وقد اتبع هذا األساس كل من نظام

اليت يتعني عليهم دراستها وهذا ما ذكره طاشكربى زاده يف مقدمة

تصنيف الفارابي يف كتابه إحصاء العلوم ،ونظام تصنيف ابن سينا

كتابه مفتاح السعادة ومصباح السيادة (طاش كربي زاده-9 :1968 ،
ً
وأيضا األكفاني يف كتابه إرشاد القاصد إىل أسنى املقاصد (ابن
،)126

يف كتابه رسالة يف أقسام العلوم العقلية.

األكفاني )105-97 :1990 ،ولذا جند ارتباط ترتيب العلوم يف نظم

األساس الثاني يف تقسيم العلوم :علوم آلية وعلوم غري آلية:

التصنيف العربية اإلسالمية بالنظام التعليمي ،وهذا االرتباط هو
ً
فمثال
ما نادى به مصنفو العصر احلديث (أبو النور،)19 :1966 ،

تقسم العلوم إىل علوم آلية وعلوم غري آلية ،ويقصد بالعلوم اآللية
أي العلوم اليت تعد كوسيلة لتحصيل غريها من العلوم أو مبعنى

يقدم علم احلساب على بقية فروع العلم الرياضي؛ ألن إدراكه يعني

آخر تعني على فهم العلوم األخرى ،والعلوم غري اآللية اليت يقصد

على فهم ودراسة بقية فروع العلم الرياضي وهذا ما جنده يف نظام

منها املعرفة لذاتها ؛ فتعد العلوم اللغوية العربية آلة لفهم العلوم

تصنيف كل من ابن سينا والفارابي وغريهم من املصنفني .وإذا

الشرعية الدينية ،كما أن املنطق آلة لفهم العلوم الرياضية والعلوم

ما مت استقراء نظام تصنيف ديوي وتصنيف مكتبة الكوجنرس

الطبيعية؛ لكونه يشتمل على القوانني املنظمة للفكر؛ ومن ثم

تبني تقدم علم احلساب يف الرتتيب .على بقية موضوعات العلوم

اليت تساعد اإلنسان على فهم وحتصيل العلوم األخرى ،وقد اتبع

الرياضية ،ويوضح الشكل رقم ( )6تقديم علم على آخر بغرض

هذا األساس نظام تصنيف الفارابي يف كتابه إحصاء العلوم.

التمرين على إدراك املعقوالت يف تصنيف الفارابي.

األساس الثالث يف تقسيم العلوم :علوم عربية وعلوم غري
أسس تقسيم العلوم يف التصانيف العربية اإلسالمية

ً
أسسا لتقسيم العلوم
اتبعت نظم التصنيف العربية اإلسالمية
اختلفت باختالف فلسفة أصحابها واهلدف من وضع نظام

عربية:
ومتثل هذا األساس يف تقسيم املعرفة إىل علوم عربية ،وعلوم غري
ً
وأحيانا تسمى علوم شرعية
عربية (أو علوم العرب وعلوم العجم)
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وعلوم غري شرعية ويقصد بالعلوم العربية أو العلوم الشرعية

التصنيف احلديثة هذا األساس يف تدرج املوضوعات من األعم إىل

(الشافعي ،د .ت )18 :هي العلوم اللغوية واألدبية العربية وعلوم

األخص إىل األكثر خصوصية ممثلة يف كل من نظام تصنيف ديوي

الدين اإلسالمي ،وعلم األنساب والتاريخ ،يف حني قصد بالعلوم

وتصنيف مكتبة الكوجنرس.

غري العربية أو غري الشرعية هي العلوم العقلية وعلوم الفلسفة
واليت ترمجت من حضارات األمم األخرى .وهذا التقسيم ّ
مثل

ويالحظ أن نظم التصنيف العربية اإلسالمية قد تتبع أكثر
من أساس يف تقسيم العلوم فتجمع بني األساس األول والثاني

السمة البارزة يف أساس التقسيم للمعرفة عند املصنفني من العلماء

واخلامس كما يف نظام تصنيف الفارابي يف كتابه إحصاء العلوم،

العرب املسلمني الذين مجعوا بني قراءة الوحي ،وقراءة الكون؛

بينما اتبع نظام تصنيف اخلوارزمي األساسني الثالث واخلامس يف

وقد تركز ذلك يف املفهوم العلمي لديهم ليعتمدوا مبدأ الشمولية

كتابه مفاتيح العلوم ...وهكذا .و يعد األساس اخلامس هو األساس

لكل ما توصلت إليه املعرفة اإلنسانية من معارف وعلوم وذلك

املشرتك مع مجيع نظم التصنيف العربية اإلسالمية.

يف إطار التواصل احلضاري .وقد اتبع هذا األساس نظام تصنيف
اخلوارزمي يف كتابه مفاتيح العلوم (اخلوارزمي ،د.ت.)98-32 :

أنواع نظم التصنيف العربية اإلسالمية

حيث قسم املعرفة إىل قسمني :العلوم الشرعية وما يقرتن بها من

باستقراء وحتليل نظم التصنيف العربية اإلسالمية نستخلص

العلوم العربية ،وعلوم العجم.

ثالثة اجتاهات سارت فيها هذه النظم:

األساس الرابع يف تقسيم العلوم :علوم عقلية وعلوم نقلية:

االجتاه األول :التصنيف الفلسفي:

ويقوم هذا األساس على تقسيم العلوم إىل علوم حقيقية أو علوم

متثل هذا االجتاه عند املصنفني العرب واملسلمني لعرض تصورهم

عقلية ،وعلوم غري حقيقية أو علوم نقلية وضعية (حاجي

للمعرفة االنسانية وتقسيماتها وذلك يف القرون األوىل املتقدمة من

خليفة .)78 :1941 ،ويقصد بالعلوم العقلية أو احلقيقية العلوم اليت

عمر احلضارة العربية اإلسالمية؛ ويكون اهلدف الرئيس لنظام

ال تنتمي إىل مكان أو قومية حمددة وإمنا هي نتاج الفكر اإلنساني

التصنيف عرض تقسيم املعرفة يف حد ذاته وذلك من خالل
ّ
ومثل هذا االجتاه بقوة الفارابي يف
االجتاه الفلسفي لواضع النظام

احلقيقية أو النقلية ،هي العلوم القومية والدينية أي علوم اللغة

كتابه “ إحصاء العلوم” وابن سينا يف رسالته “ أقسام العلوم العقلية”

واألدب والتاريخ واألنساب والرتاجم؛ لذا جند بعض نظم التصنيف

وميثل هذا االجتاه يف العصر احلديث أصحاب املدرسة العلمية الذين

العربي اإلسالمي اعتمدت هذا األساس فتقسم العلوم إىل علوم

يرون أن التصنيف املكتيب هو تصنيف للمعرفة ،ويركز أصحاب

عقلية وغري عقلية ،مثل نظام تصنيف اخلوارزمي ،وهذا األساس

هذه املدرسة على الرتتيب العلمي ألقسام املعرفة اإلنسانية وعالقة

يربز يف نظم التصنيف احلديثة اليت تربز علوم القومية اليت
ً
جليا يف تصنيف ديوي العشري الذي
تنتمي إليها وهذا ما ظهر

املوضوعات بعضها ببعض ،وقد نادى بآراء هذه املدرسة العلمية كل
من سايرز ( ،)Sayers, 1986: p.202و ريتشاردسون وبليس املشار

ركز على علوم الدين املسيحي وفصله عن الديانات األخرى سواء

إليهما يف (أبو النور.)56 :1996 ،

عرب العصور ،والنوع الثاني من العلوم واليت تسمي بالعلوم غري

السماوية أو الوضعية وأعطاه جل تفريعات قسم الديانات واليت
امتدت رموزه من رقم ( .)280-220كما أبرز األدب األمريكي يف

االجتاه الثاني؛ تصنيف الكتب:

رمز ( ،)810والتاريخ األمريكي يف رمزين ( ،)970،980كما خيصص
ً
ً
قسما
معرفيا لتاريخ أمريكا ليمثل
نظام تصنيف الكوجنرس قسما

ويقوم هذا االجتاه على تقسيم املعرفة من اإلنتاج الفكري
الفعلي من مصادر املعلومات املختلفة ،فيحصر اإلنتاج الفكري

ً
معرفيا على املستوى األول من تقسيم املعرفة ويعطيه رمزين
ً
مستقبال،
هما  E-Fوهذا للتوسع يف التفريعات وتقسيمات املوضوع

ً
بناء على اإلنتاج الفكري الفعلي ،وقد متثل هذا
بني املوضوعات

كما يربز األدب األمريكي ،والديانة املسيحية واليت شغلت جملدين

االجتاه يف تصنيف ابن النديم يف كتابه “ الفهرست” ونادى بهذا

من ضمن ثالثة جملدات خصصت لقسم الديانات بينما جاءت

االجتاه يف العصر احلديث عامل التصنيف الربيطاني وندهامل هلم
( )Kumar,1981: 9الذي نادي بوضع نظم تصنيف اعتماداً على

تقسيمات الديانات السماوية األخرى والوضعية يف جملد واحد
وهذا يربز توسع اخلطة يف تقسيمات وتفريعات موضوع الديانة
املسيحية (تصنيف مكتبة الكوجنرس على الويب).

ويتم تقسيمه وفق ما يشمله من معرفة ،وحتديد العالقات

ً
تقسيما جمرداً للمعرفة دون ربطه
اإلنتاج الفكري الفعلي وليس
بطبيعة التأليف الفعلي وما ينتج يف أدب املوضوع وهو ما يعرف
بنظرية السند األدبي وهذا املبدأ هو األساس الذي سار عليه نظام

األساس اخلامس يف تقسيم العلوم :التدرج اهلرمي أو تداعي

تصنيف مكتبة الكوجنرس يف عرض تقسيمات املعرفة وإعداد

املوضوعات من األعم إىل األخص:

العالقات بني املوضوعات معتمدا على ما يوجد مبكتبة الكوجنرس

وهو التدرج اهلرمي أي تداعي املوضوعات من األعم إىل األخص

من مصادر املعلومات املختلفة.

وهكذا ،ويسميه املصنفون العرب واملسلمون تقسيم العلوم إىل
علوم جزئية ،وعلوم غري جزئية (التهانوي ) 1963 ،و سارت على

االجتاه الثالث :التصنيف الببليوغرايف:

هذا األساس كل نظم التصنيف العربية اإلسالمية ،وتتبع نظم

جيمع هذا االجتاه بني االجتاهني السابقني؛ فهو يقسم املعرفة

76

ناهد سامل

بناء على تصور فلسفي لواضع نظام التصنيف مع اعتماد تقسيم

للتاريخ على بقية أقسام علوم التاريخ لكونها تساعد املؤرخ يف فهم

املوضوعات األساسية ،والعالقات بينها بناء على اإلنتاج الفكري

أحداث التاريخ وتفسريها.
ً
كما اتبعت نظم التصنيف العربية اإلسالمية أسسا لتقسيم

كتابه إرشاد القاصد إىل أسنى املقاصد ،وتصنيف طاشكربى زادة يف
ً
حديثا
كتابه مفتاح السعادة ومصباح السيادة وميثل هذا االجتاه

العلوم وكان أول أساس اتبع هو األساس الفلسفي متأثرة بالفلسفة
اليونانية وخباصة فلسفة أرسطو؛ حيث تقسم العلوم إىل العلوم

نظام تصنيف ديوي العشري حيث اعتمد ميلفل ديوي واضع

النظرية والعلوم العملية ،واألساس الثاني تقسيم العلوم إىل علوم

النظام على تصور فلسفي يف تقسيمات املعرفة األساسية وتكوين

آلية وعلوم غري آلية ويقصد بالعلوم اآللية أي العلوم اليت تعد

البنية األساسية للنظام ( ،)Dewey, 2003واستند يف تقسيماته

كوسيلة لتحصيل غريها من العلوم أو مبعنى آخر تعني على فهم

الفرعية للموضوعات على اإلنتاج الفكري الفعلي يف املوضوع،

العلوم األخرى ،واألساس الثالث هو تقسيم العلوم إىل علوم عربية

ً
بناء على
فأساس تفريع املوضوعات وإدراج املوضوعات اجلديدة
ً
ً
فكريا (أبو النور،
عمال
ما ينشر يف املوضوع مبا ال يقل عن عشرين

وعلوم غري عربية ،واألساس الرابع تقسيم العلوم إىل علوم عقلية
وعلوم نقلية ويقصد بالعلوم العقلية أو احلقيقية هي العلوم اليت

: 1996ص.)49 .

ال تنتمي إىل مكان أو قومية حمددة ،والعلوم غري احلقيقية أو

الفعلي يف املوضوع ،وقد مثل تصنيف ابن األكفاني هذا االجتاه يف

النقلية هي العلوم القومية والدينية أي علوم اللغة واألدب والتاريخ

النتائج
طرحت الدراسة سؤالني حول منطق تقسيم املعرفة يف نظم

واألنساب والرتاجم ،وهذا األساس يربز يف نظم التصنيف احلديثة
ً
جليا يف
اليت تربز علوم القومية اليت تنتمي إليها وهذا ما ظهر

التصنيف العربية اإلسالمية ،ومدى التشابه بني نظم التصنيف

تصنيف ديوي العشري والذي ركز على علوم الدين املسيحي

العربية اإلسالمية ونظامي تصنيف ديوي العشري ومكتبة

وفصله عن الديانات األخرى سواء السماوية أو الوضعية  ،كما أبرز

الكوجنرس .ومن خالل استقراء مناذج من نظم التصنيف اليت

األدب األمريكي والتاريخ األمريكي ،كما خيصص نظام تصنيف
ً
ً
ً
ً
معرفيا
قسما
معرفيا لتاريخ أمريكا ليمثل
قسما
الكوجنرس

وتصنيف مكتبة الكوجنرس؛ فقد خلصت الدراسة إىل اتباع نظم

على املستوى األول من تقسيم املعرفة .وكان األساس اخلامس يف

التصنيف العربية اإلسالمية مبادئ وأسس يف تنظيم املعرفة

تقسيم العلوم هو التدرج اهلرمي أو تداعي املوضوعات من األعم إىل

جاءت متشابهة مع ما تتبعه أنظمة التصنيف الغربية احلديثة يف

األخص ،وهذا ما تتبعه كل األنظمة احلديثة يف تفريع املوضوعات

تقسيم العلوم واملعرفة.

وهو ما يعرف بالرتتيب املنطقي للموضوعات.

فقد أوضحت الدراسة اتباع املصنفني العرب واملسلمني جملموعة

كما خلصت الدراسة إىل أن نظم التصنيف العربية اإلسالمية قد

من القواعد لتقسيم العلوم واملعرفة يف نظمهم التصنيفية وهي:

سارت يف ثالثة اجتاهات رئيسة :االجتاه األول التصنيف الفلسفي

عالقة اشتمال وتبعية أي أن العلم اخلاص يتفرع من العلم العام

والذي متثل عند املصنفني العرب واملسلمني األوائل لعرض

وهو ما تنطوي عليه تقسيم العلوم واملعرفة يف نظم التصنيف

تصورهم للمعرفة االنسانية وتقسيماتها .وكان االجتاه الثاني هو

الغربية احلديثة ،كذلك عالقة جتاور أي تقارب العلوم اليت تتشابه

ً
بناء على
تصنيف الكتب ويقوم هذا االجتاه على تقسيم املعرفة

يف موضوعاتها فنجد علوم اللغة تأتي متقاربة مع علوم األدب

ما حيتويه اإلنتاج الفكري الفعلي من موضوعات خمتلفة ،وهو

وهو ما تتبعه خطة تصنيف مكتبة الكوجنرس ،وعالقة تساو أي

ما تتبعه خطة تصنيف مكتبة الكوجنرس واليت اعتمدت مبدأ

وجود علمني على صف واحد متفرعني من موضوع واحد أكرب

السند الدبي .واالجتاه الثالث هو التصنيف الببليوغرايف حيث

وهذا ما يظهر يف نظم التصنيف احلديثة من وقوف العلوم على

ً
بناء على تصور فلسفي لواضع نظام التصنيف مع
تقسم املعرفة

صف واحد ،وعالقة تداخل ويعنى بها اندراج العلم الواحد حتت

ً
بناء على
اعتماد تقسيم املوضوعات األساسية والعالقات بينها

أكثر من علم لكونه يستفيد منها مجيعا ،والقاعدة الرابعة تبادل

اإلنتاج الفكري الفعلي يف املوضوع ،وهذا ما اتبعه نظام تصنيف

االعتماد بني العلوم أي استفادة العلوم من بعضها البعض ،وهذا

ديوي العشري الذي جيمع بني األساس الفلسفي يف تقسيم املعرفة

واضح بني علوم اللغة وعلوم الدين.
ً
كما اتبعت نظم التصنيف العربية اإلسالمية منطقا يف ترتيب

واألساس البييليوغرايف يف تفريع املوضوعات وإدراج املوضوعات

وضعها العرب واملسلمون ومقارنتها بنظامي تصنيف ديوي العشري

احلديثة.

العلوم متثل يف عدة مبادئ هي :تقديم العلم األهم فاألهم على
غريه من العلوم ،وتقديم العلم لكونه وسيلة لعلم آخر مثل تقديم

التوصيات

العلوم اللغوية على العلوم الدينية لكونها وسيلة لفهمها ،وتقديم

توصي الدراسة بإعداد مزيد من األحباث العلمية يف علم التصنيف

علم على آخر بغرض التمرين على إدراك املعقوالت وهذا املبدأ
ً
انعكاسا للنظام الرتبوي التعليمي عند العرب واملسلمني .ومثل
يعد

عند العرب واملسلمني ،والتعريف بالرتاث العربي التصنيفي سواء
على املستوى احمللي أو العاملي ،وذلك من خالل املؤمترات ونشر

هذه املبادئ تتبعها نظم التصنيف احلديثة يف تقديم العلوم بعضها

األحباث العلمية اجلادة من خالل النشر األجنيب .وتوسيع مقررات

على اآلخر فيقدم ديوي قسم الفلسفة على بقية األقسام املعرفية

التصنيف لتشمل موضوعات تعرف بنظم التصنيف العربية

لكونها أم العلوم .كما تقدم خطة الكوجنرس العلوم املساعدة

اإلسالمية ومدى تشابهها مع النظم الغربية احلديثة.
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