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  مقدمة

،�من�مجلة��شائر�العلوم،�مف�وم�العلم����الفكر�ن�اإلسالمي�والغر�ي،�وقمنا�بضبط�الرا�عتناولنا����العدد�

ونحاول�����ذا�العدد�التطرق� .وشرحنا�أسباب�ذلك�،،�و�يان�أوجھ�االتفاق�والتباين�بي��مااملذ�ور�نمف�ومھ����الفكر�ن�

  تص�يف�العلوم�عند�املسلم�ن�وغ���م�ملسألة
ً
  ا�للموضوع�السابق�ملا�ل�ما�من�ارتباط�وثيق�واتصال�لصيق.وامتدادً �تكملة

ومتجددة�بما��،قديمة�بقدم�العلوم�واملعارف إن�مسألة�تص�يف�العلوم�من�املسائل�القديمة�املتجددة،�ف��

وضرورة��،ة��وتص�يف�العلوم�حاجة�معرفية�ُم �جّد�من�علوم�ومعارف����عصر�الرقمنة�وطوفان�املعرفة�الذي�نحياه.

درك�الفروق�بي��ا�.�عليمية�بيداغوجية�أكيدة
ُ
�ا�و�س�ل�ف�م�ا�واالستفادة�م��،فبالتص�يف�تتمايز�العلوم�عن��عض�ا�وت

  والبناء�عل��ا.

�ة:اإلجابة�عن�ال�ساؤالت�التالي�س���إ���وغ���م،��املسلم�ن�عند�العلوم�تص�يف�من�مسألة��ذا�ا��زء�األول ���

قعھ�مو ما�و �؟ا؟�وما����خصائصھلًم تص�يف�العلوم�عِ �وتص�يف�العلوم�خاصة؟�و�ل�ُ�عّد �،عامةما�املقصود�بالتص�يف�

�املعاي���املعتَم  ��� �ما �ثم �املعرفية؟ �ا��ر�طة �من �العلوم؟ �تص�يف ��� �دة �فوائد؟ �العلوم �لتص�يف �عرفو�ل ت�و�ل

 �؟والرومان�عند�اليونان�تص�يف�العلوم�وما��و ا��ضارات�القديمة�فكرة�تص�يف�العلوم�قبل�فالسفة�اليونان؟�

�الثا�ي�سن �ا��زء �اإلجابةو�� �و �حاول �املسلم�ن �عند �العلوم �بمسألة�تص�يف �ي�ناألورو�عن�األسئلة�ا��اصة

 .ي�نواألمر�ك

  

 تص�يف�العلوم��.1

  التص�يف� 1.1

 
ً
من�����عضھنف�ال���ء:�م�ّ ،�كما�جاء����لسان�العرب،��و�"تمي���األشياء��عض�ا�من��عض،�وصَ التص�يف�لغة

  .]2[�"�عض،�وتص�يف�ال���ء�جعلھ�أصنافا

املعا�ي�وترتي��ا����نظام�خاص�وع���أساس�مع�ن�بحيث�تبدو�صلة��عض�ا� تقسيم�األشياء�أو�و�"واصطالحا�

  .]14[ ببعض،�ومنھ�تص�يف�ال�ائنات�والعلوم"

 
ُ
�� ��انت �"تص�يف" ��لمة �أن �إ�� �وتجدر�اإلشارة ��� �الكتب ��عض �أغلفة �ع�� �القديم ��"� �مع�ستعمل ��مقابل

 �ًفامصنِ �عّد فمن�يؤلف�كتابا��ُ �.التأليف�اآلن
ّ
ي�تقل�فيھ�من�الفكر� ��ا�ع���نحو�منظم��ا�و�وّ ألنھ�جمع�علومھ�ومعارفھ�ورت

و�دفھ،�وال�شك�أن�ذلك�الطر�ق� املعلوم)�إ���ا��اص�(أو�املج�ول)�وصوال�بھ�إ���غاية�معينة����ن�يجة�البحث�العام�(أو 

  .]13ف�من�مصنف�إ���آخر"�[امل�����والتص�يفي�يختل

�ول�س� �الذكر، �السالف �االصطال�� �التعر�ف ��و�املع���الوارد��� �املقال، ��ذا �الذي�نقصده،��� والتص�يف

  املع���املرادف�للتأليف.
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   علم�تص�يف�العلوم.�2.1

املوضوعات�إ���أخص�ا�ليحصل��"�و�علم�باحث�عن�التدرج�من�أعّم �،)ه��968.ت(�هحسب�طاش�ك��ي�زاد

  .]12"�[بذلك�موضوع�العلوم�املتدرجة�تحت�ذلك�األعّم 

)،�و�عض�م�سماه�ه�387.مثل�ا��وارزمي�(ت�،مفاتيح�العلوممن�سماه��ف�ناك،�لم��سميات�متعددةول�ذا�العِ 

�العلوم ��،فاتحة �مثل �(أبو�حامد �ه�505.تالغزا�� �سماه �من �وم��م �العلوم)، ��،أبجد �مثل �خان �(تصديق �.القنو��

)،�وغ���ا�من�املسميات�الكث��ة�ال���ه�1145.مثل�الساجلقي�زاده�(ت�،ترت�ب�العلوماه�)،�والبعض�اآلخر�سّم ه1307

 �ش���إ���تج
ّ

 .]15ر��ذا�العلم����ال��اث�العر�ي�اإلسالمي�[ذ

�عكس�جوانب�مشرقة�من�إبداعا��م�العلمية،�مما�دفع�باملس�شرق�فرانز�املسلم�ن�����ذا�العلم��مسا�ماتإن�

تص�يف�العلوم�وعرض�ا�بطرق��إ���التنو�ھ�باملج�ودات�العر�ية����مجال�)�Franz Rosenthal�)1914-2003روزنتال

  .]10[�إذ�جعل�مؤلفا��م�ورسائل�م�تمثل�مشروعا�علميا�بارزا�ومتم��ا�عن�التص�يفات�اإلغر�قية�السابقة�منظمة

�أ��م�أول �إل��ممن�وضع�مصنفات�مستقلة����علم�التص�يف،�بل�يرجع�الفضل� حسب�للمسلم�ن�أ��م�أول و�ُ 

،�وحددوا�م�انھ�ضمن�خر�طة�املعرفة�اإل�سانية ،�ووضعواإ���أن�موضوع�التص�يف�علٌم �تفطنمن�
ً
 وقد�.لھ��عر�فا

ع���يد��مكت��ٍ �عشر�مع�ظ�ور�أول�نظام�تص�يٍف  ھ�لعلم�التص�يف����القرن�التاسعسبقوا����ذلك�الغرب�الذي�ت�بّ 

  .]Melvil Dewey�(1931-1851)�]11ميلفيل�ديوي�

  

   تص�يف�العلومخصائص�علم�.�3.1

�بحتاإن�علم�تص�يف�العلوم�ل�س�عِ 
ً
�وصفيا

ً
النجار:�"إن��ذا�العلم�عبد�املجيد�بل��و�علم�معياري.�يقول��،لما

�ب���أن�ملا�ي�تتمثل����اتخاذه�من�وصف�ما��ان����واقع�العلوم�بناءً �،معيار�ةيحمل����ظا�ره�الوصفي�التقر�ري�غاية�

أو��كيفية�اس�يعاب�العلوم�وتمثلھ،�إ��ي�ون����توج�ات�العقل�إ���مواضع�املعرفة�سواء�ع���مستوى�تر�وي�باإلرشاد�

  .]6"�[ع���مستوى�إبدا���بالتوجيھ�ع���املستجد�من�مناطات�االستكشاف�العق��

للعلوم��اار�خيً ت�اإذ�اعت��ه�ت�بعً �،م�من�كالم�ابن�النديم����تص�يفھف�َ ع���عالقة�بالتار�خ،�و�ذا�ما�يُ �لٌم عِ �كما�أنھ

 
ُ

����،املوجود�م��ا�بلغة�العرب�وقلم�ا�،من�العرب�وال��م�،تب�جميع�األممعند�املسلم�ن�حيث�يقول:�"�ذا�ف�رست�ك

وأماكن��،وتار�خ�مواليد�م�ومبلغ�أعمار�م�وأوقات�وفا��م�،ا��موطبقات�مؤلف��ا�وأنب�،أصناف�العلوم�وأخبار�مصنف��ا

 �.]1[�"ن�وثالثمائة�لل��رة�ع�وسبعبو�و�سنة�س�،اخ��ع�إ���عصرنا��ذا�لٍم منذ�ابتداء��ل�عِ �،بلدا��م�ومناق��م
ً
ا�ف�و�إذ

  ].���4بمنطق�العلوم"�["ع���عالقة�بالتار�خ�من��ذه�ا���ة،�و�املنطق�من�ج�ة�أخرى�ح���ُس �لٌم عِ 

 
  معاي���تص�يف�العلوم� .4.1

"محاولة�إيجاد�قواسم�مش��كة�ب�ن�مختلف�العلوم�من�أجل�التمي���بي��ا����مجموعات��و تص�يف�العلوم��إن�

�َن وقد�تباي�ت�املواقف����تحديد��ذه�اآلليات،�فمِ �.أو�معاي���محددة�كآلية�للتمي���محددة،�وذلك�من�خالل�اعتبار�معيارٍ 

 
ُ
الغاية�من�العلم،�وم��م�من�اعتمد�ع���النظر�إ���مصدر�العلوم،�و�ناك�من�ركز�ع������ف�ن�من�اعتمد�ع���النظر�صنِ امل

و�س�ب��ذا�التباين����تحديد�املعاي���جاء�ا��الف����تص�يف��.املقابلة�ب�ن�طبيعة�العلوم�من�حيث��و��ا�نظر�ة�أو�عملية

ا�ي�التقاب��،�مثل�علوم�عقلية�مقابل�علوم�نقلية،�وعلوم�وسائل�مقابل�العلوم،�واتج�ت�أغلب�اآلراء�نحو�التص�يف�الثن

  �.]8[�"]أي�العلوم�العقلية[�وعلوم�نظر�ة�مقابل�علوم�عملية،�وعلوم�شرعية�مقابل�علوم�األوائل علوم�مقاصد،

  
  



 

 

 عبد�هللا�لعر��� (1)مسألة�تص�يف�العلوم�عند�املسلم�ن�وغ���م�

  ،�املدرسة�العليا�لألساتذة،�القبة�شائر�العلوممجلة�

 

 �2023جانفي�،�5العدد
3 

  تص�يف�العلوم�فوائد� .5.1

 
ُ
�ال�ت �جمة �فوائد �العلوم ��،نكرلتص�يف �التعليمية. �بالنظر�لغايتھ �يالفارا�يقول �كتابھ ��� �ال"، �:"علومإحصاء

ماذا��و���،ماذا�يقدم�م�ع��لِ و�نظر�فيھ،�عَ العلوم��من��ذه�الًم أن�يتعلم�عِ �إذا�أراد�اإل�ساُن �تفع�بما�����ذا�الكتاب�"و�َ 

 �فضيلة�وأيذلك،�غناء��وما�،نظرهفيد�يوأي����ء�س�،ينظر
ُ
�من�العلوم�ع���ما�يقدم�عليھ�لي�ون�إقدامھ�ع��،�نال�بھت

  .]5[�"وغرر �ع���ال�ع���،و�ص��ة�معرفة

��نف����:�"دعت�ئالقا�الغاية�من�تص�يف�العلوم�وفوائده،�إ��"�مفاتيح�العلوم"�ا��وارزمي����مقدمة�كتابھ�أشار و 

ات�ع�ل�طبقة�من�العلماء�من�املواضَ �ب�ن�ما�متضمناالصناعات،��ا�ملفاتيح�العلوم�وأوائلي�ون�جامعً … إ���تص�يف�كتاب�

ابا�ز����األدب،�إذا�تأمل�كتَ� امل�َ �اللغوي �أنح����رة�لعلم�اللغةضالكتب�ا��ا�،أو�من�جل�ا�،ال���خلت�م��ا�،واالصطالحات

 نفت����أبواب�العلوم�وا��كمة،�ولم�يكن�من�الكتب�ال���صُ 
َ

�ان�و �،يف�م�ش�ئا�منھ�ا�من�تلك�الصناعة،�لمصدرً �دش

  .]3"�[م�عند�نظره�فيھ�األمي�األغتَ 

  

  

 قيل�اليونان�موجز�تار�خ�تص�يف�العلوم.�6.1

وأن�ا��ضارة� اإلغر�ق، أن�املعارف�والعلوم�بدأت����بالد�،"يذ�ب�أغلب�من�كتبوا����تار�خ�املعرفة�العلمية

  اليونانية����أصل�ا��ضارات،�و���مقولة�مشو�ة�باملغالطات�والتح��
َ
ال����العلم�اليونا�ي،�وتتجا�ل�إ���العلم�الغر�ي�ممث

 ُم  السابقة�مثل�ا��ضارات�الشرقية�ا��ضارات
َ
لم�اليونا�ي�فالعِ �.لة����مصر�و�الد�ما�ب�ن�ال��ر�ن�وفارس�وال�ند�والص�نمث

���George Sartonولم�يكن�متأصال�بذاتھ،��ش���إ���ذلك�مؤرخ�العلوم�جورج�سارتون �،من�سبقو�م�لعلوم �ان�إحياءً 

العلم�القديم،�األو���ظا�رة�إ�مال�العلم�الشر��،�والثانية�ن��نالك�ظا�رت�ن�أفسدتا�ف�م�إقال��الذي�)-18841956(

  ].7إ�مال�اإلطار�ا��را���الذي��شأ�فيھ�العلم�اليونا�ي"�[

وتجدر�اإلشارة�إ���أن�من�أ�م�مظا�ر�ا��ضارة�اآلشور�ة،����بالد�ما�ب�ن�ال��ر�ن،����املكتبات،�ومن�أ�م�ا�

تحوي�حوا���ثالث�ن�ألف�لوح�مف�رسة�بطر�قة�متقدمة���انتو امليالد،��للقرن�السا�ع�قبل �عود ال���بان�بال،�آشور �مكتبة

  بحيث�تندرج�تحت�رؤوس�موضوعات�مثل�األدب،�والشعر،�والفنون،�وال��ر،�واللغة،�والطب�وغ���ا.

�.�الفلك�وا��ساب�وال�ندسة،�كما��ش�د�ع���ذلك�ما�بنوه�من�أ�رامات�،ا�ش��علوًم ��ون�القدماءصر املوعرف�  �

 أل ا�إ���موضوعات:�م��ا�اًف الذي��ان�مصنَ و �،و�رعوا����الطب
ُ
قرأ�قبل�العالج،�واألمراض�الباطنية،�وأمراض�دعية�ال���ت

  .وموضوعات�أخرى �،واألمراض�ا��لدية�وأنواع�ا،�وأمراض�األطراف،�وأمراض�ال�ساء�،الع�ن

�فارس�قديًم  ��ش�ل�خاص�اواش��ر�أ�ل �والفنون �ا�شغال�م��،بالعمارة �أك���من �والعلوم �باآلداب ولم�ي�شغلوا

�واملعارك ��،با��روب �شر�عة �يمثل �الذي �"األِ�ْستاق" ��و�كتاب �الفكر�الفار��� �من �قبلواألثر�البا�� رن�الق�زرادشت)

�امليالد �قبل �وفلسف��م�)ا��امس �أف�ار�م �طا�رة�و�ُ �.و�و�أصل �فاملوجودات �الثنائيات: �أساس �ع�� �الفكر�الفار��� ��

  .ا�دواليكو�كذ�،�رة،�والصراع�قائم�ب�ن�الشر�وا����،�وا��نة�وا���يم،�واأللو�ية�واإل�سانوشر 

�امليالد�ظ�ر�ُم  �قبل �القرن�ا��امس ��ونفوشيوسو�� �وحكيم�ا �الص�ن �وراءه��،علم �ترك مؤلفات��خمسالذي

 
ُ
  عرف�باسم�"�الكالسيكيات�

ُ
  :]7[�أقسام�رئ�سة�ةصنف����زمنھ�إ���ثالثا��مسة�"،�و�انت�العلوم�ت

 ؛التار�خ 

 ؛الشعر 

 آداب�اللياقة:�و�شمل�القانون�وا���ومة. 
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 تص�يف�العلوم�عند�اليونان .2

عن�غ���ا�من�ا��ضارات�القديمة،�ل�و��ا�استطاعت�أن�تنقل�ال�شر�ة�من�التفك���تم��ت�ا��ضارة�اليونانية�

س���الظوا�ر�تف�من�محاولة�الفالسفةمكنت�األسطوري�ا��را���إ���التفك���الفلسفي�التأم��،�و���نقلة�نوعية�عظيمة،�

  .��السابقول�س��عزو�ا�إ���اآلل�ة�كما��ان�ا��ال���،الطبيعية�بقوان�ن�الطبيعة�ذا��ا

�،،�ظ�رت�الفلسفة،�وازد�رت�العلوم�واملعارف��الطب�والفلك�ا��ساب�وال�ندسة�وغ���اا��ضارة�اليونانيةو���

ومع�تنوع�العلوم�واملعارف�و�عدد�ا�ظ�رت��.)فارس،�ال�ند،�مما��ان�معروفا����ا��ضارات�القديمة�(بالد�الرافدين،�مصر

  ا��اجة�إ���تص�يف�ا.

 
  عند�أفالطون �تص�يف�العلوم� .1.2

استمرت��عده�و �،ف��ا�الطالب�الدروس�"�ليتلقى�األ�اديمية"���أث�نا���Platoق.م)�347–427أفالطون�(أسس� �

 
ُ
يث�ح�محاورات،صيغة�����غل��اأعددا�كب��ا�من�الكتب�صاغ��أفالطون �ترك�.القرن�السادس�امليالدي�غلقت���إ���أن�أ

  .�ا���ر���س��النار�نفال����ت�ون�مكنونة�ال��ا��قيقة��الك�شافيرى�أن�ا��وار��و�الطر�قة�املث���

  :تمس�تص�يف�املعرفة�املوضوعات�التالية�ال��فالطونية�األ �ملحاوراتا�ي تحو 

أصل��؛املعرفةنظر�ة��؛س�وا��بفالن�؛ون نالعلم�والقا�؛واألخالقة�فسفلالسياسة�وال�؛وال��اعةة�فالع�؛والباطلا��ق�

  .]7تنظيم�املدينة�[�؛املنطق�؛العالم

 و 
َ
  :�]15[�إ���قسم�ن�كب��يناملعرفة��،����كتابھ�السادس�عن�ا��م�ور�ة،أفالطون سم�ق

 ؛املحسوساتم�و عل� 

 املعقوالتم�و عل.� 

 

  عند�أرسطو�تص�يف�العلوم� 2.2

��وعرض Aristotle ق.م)�322–384أرسطو�(تلميذه�ثم�جاء�
ً
مؤلفات�من�مؤلفاتھ،��ةثالث����،للعلومآخر�تص�يفا

  ].16[كتاب�ما��عد�الطبيعة،�وكتاب�األخالق،�وكتاب�ا��طابة��:و��

 :]8[�وقسم�العلوم�وفق�املعيار�الغا�ي�إ��

 .علوم�نظر�ة:�و���العلوم�ال���يرى�أن�غاي��ا�االطالع،�وقد�أدرج�تح��ا�العلم�الر�ا����والطبي���واإلل��  

 :تح��ا:�البالغة�والشعر�وا��دل.و���العلوم�ال���يرى�أن�غاي��ا�اإلبداع،�وقد�أدرج� علوم�شعر�ة  

 :و���العلوم�ال���يرى�أن�غاي��ا�االنتفاع،�وقد�أدرج�تح��ا:�األخالق�واالقتصاد�والسياسة  علوم�عملية.  

ذلك�إ����و�ت���من��ذا�التص�يف�أن�أرسطو�أع���من�قيمة�العلوم�النظر�ة�ع���غ���ا�من�العلوم،�ومردّ 

و�بما��و�نظري�ع���غ��ه.�وقد�استمر��ذا�التص�يف�األرسطي�لعدة�قرون،�وتأثر�طبيعة�الثقافة�اليونانية�ال����انت��سم

 بھ�علماء�ا��ضارة�العر�ية�اإلسالمية����بداي��ا.

  

  الرومانتص�يف�العلوم�عند� .3

���القرون�ا��مسة�األو لكن��لم�يكن�للرومان�دور�كب������مجال�العلم�وتقدمھ�ح���القرن�الثا�ي�قبل�امليالد،

 لآلداب�والعلوم�وتد�ور�ل�ا،�أما�الفلسفة�فقد�سيطرت�عل��ا�األف�ار�الدي�ية�وُ� �تفاوتا�ما�ب�ن�ازد�ار �للميالد�ش�دت
ّ

رت��

�مثل�التار�خ�وا��غرافيا�والقانون�وال��اجم�والنقد�األد�ي�،����ذا�العصر��عض�املعارف�ا��ديدة�تُدونو �.��دمة�أغراض�ا

  .]7[�والرحالت�والوصف
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�ق.م)�Varro Marcus��)116-27 مان،�أحد�ما�ملار�وس�فارو��و للعلوم�لدى�الر وفيما�ي����عرض�تص�يف�ن�

  :م)�eSaint Augustin�)354-430 أوغسط�ن�لقد�س�واآلخر�ل

  

  ماركوس�فارو �عند�تص�يف�العلوم.�1.3

�.أك���عالم�موسو���روما�يو�و��اتب�غز�ر�اإلنتاج،�وُ�عت����ةيطالياإل �����Rietiمدينة�ر���فارو��ولد�مار�وس

  .]18و[�]7[�كتابا��74مؤلفاتھ�تبلغ�.صنف�أول�موسوعة��سقية��شمل��ل�فروع�املعرفة����عصره

� 
َ
  :اآل�يالعلوم����دائرة�معارفھ�إ����مار�وس�فارو �سمق

  ؛دباأل القواعد�والنحو:�و�شمل�اللغة�و 

 ؛ة�وفروع�مافسفل:�و�شمل�املنطق�وال)ا��دل(الديالكتيك� 

 ؛ال�ندسة 

 ؛ا��ساب 

 ؛وال�ون�والعالملك�فعلم�ال 

 ؛املوسيقى 

 ؛الطب 

 العمارة. 

  

   أوغسط�ن�القد�سعند��تص�يف�العلوم.�2.3

ة�فسفلدرس�ال�.)با��زائر،�حاليا�سوق�أ�راس(تاغست�النوميدية��مدينةبأوغسط�ن� لد�القد�س�والفيلسوفوُ 

  .]17[�دابآل اليونانية�والال�وت�وا��طابة�وا

 �:]7[�و��ف�و�عبارة�عن�جمع�لتقسيمات�أفالطون�وأرسطو،��ھ�للعلومفأما�تص�ي

 ؛��ياءفة�الطبيعية:�الفسفلال 

  ؛الال�وتو �امليتاف��يقا،و �املنطق،ة�العقلية:�فسفلال 

  �:؛ال�ندسةو �ا��ساب،و �الفلك،و �املوسيقى،العلوم�النظر�ة 

  �:السياسةو �االقتصاد،و �األخالق،العلوم�العملية.� 
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