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 ربما كاف مف المتعّذر تحديد بداية دقيقة لمنزوع إلى معالجة العموـ عمى أساس 
تصنيفي في الحضارة العربية، ولكف ىذه الظاىرة تطالعنا، منذ أواخر القرف الثاني 
اليجري، عمى يد جابر بف حياف غير أنيا ال تستقوي إال أواخر الثالث، وتصبح 
عمى أشّدىا في القرف الرابع، إذ تتعدد فييا المحاوالت واالنتحاءات، تمبية لما تـ 

حينئذ مف تطورات ميمة عمى جميع المستويات، وفي طميعتيا تنّوع الروافد الثقافية، 
وضروب المعارؼ التي تستدعي عمى نحو طبيعي نظرة تأممية فاحصة، تقـو عمى 

. ()المقايسة والمقارنة، وعمى المفاضمة في بعض األحياف

ولـ يكف مف المستغرب أف يكوف معظـ القائميف بيذا النوع مف النشاط مفّكريف 
ذ ذكرنا أبا بكر  ذوي صالت قوية بالثقافات األجنبية، وبخاصة الثقافية اليونانية، وا 

الرازي، والفارابي، وأخواف الصفا، وابف سينا، والتوحيدي، عمى المستوى الفكري 
النظري لمتصنيؼ، ومحمد بف إسحؽ النديـ، ومحمد بف أحمد الخوارزمي، صاحب 
مفاتيح العموـ، عمى المستوى التطبيقي العممي لمتصنيؼ، فقد حصرنا أىـّ الذيف 

. ()عنوا بتمؾ الظاىرة، ووضعوا ليا أسسيا الفكرية

وليذه الحقيقة نفسيا أسبابيا الكثيرة، وفي مقدمتيا تعدد ما أصبح ينضوي 
مف فنوف وصناعات لـ تكف، تحظى مف قبؿ بيذا االسـ، ومف " عمـ"تحت لفظة 

" عمـ"حقوؿ معرفة جديدة لـ يكف اسـ العمـ إذا أطمؽ ليشمميا، ذلؾ أف لفظة 
بصيغة المفرد كانت غامضة أو محدودة، أما غموضيا فيتصؿ بتمؾ الحكـ التي 

دوف  (بؿ أحيانًا عف كثرتو وتنوعو)تحث عمى طمب العمـ وتتحدث عف فضائمو 
توضيح لممراد، وأما محدودياتيا فتتبيف لنا حيف نجد لفظ العمـ مقصورًا عمى طمب 

، ()الحديث، فإذا اتسع شمؿ الفقو أو التفقو عمى وجو مف الوجوه في شؤوف الديف
لـ تعد تغني كثيرًا في الداللة عمى " عمـ"فمما وجد ىؤالء المفكروف أف لفظة 

" العموـ" جعموا يتحدثوف عف – األصيؿ منيا والمستحدث –ضروب المعارؼ 
حينًا آخر بما يدرجوف " عمـ "بصيغة الجمع حينًا، أو يوسعوف مف مدلوؿ لفظة 
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تيار الثقافة - وكاف اإلحساس بقوة المفارقة بيف تياريف كبيريف. تحتيا مف تفريعات
 يجعؿ التصنيؼ عماًل ممحًا ألنو يخضع ذينؾ –األصيمة وتيار الثقافة المستحدثة 

التياريف لوحدة فكرية، ويطمس ما قد يظف بينيما مف تعارض، ويتيح لمتيار 
. قبولو-  عمى مّر الزمف–المستحدث وجودًا معترفًا بو، ويرسخ أصولو، ويستدعي 

وكاف أماـ أولئؾ المفكريف نموذج في التصنيؼ يمكنيـ احتذاؤه إذا شاؤا، وىو ما 
يمكف أف نسميو عمى وجو التعميـ النموذج اليوناني، فقد كاف لدى أفالطوف تصّور 

واضح لتصنيؼ العمـو وكذلؾ كاف الحاؿ بالنسبة ألرسطاطاليس، وكاف ىذا 
لى اختبار مدى صالحيتو  النموذج يستثير ىؤالء المفكريف إلى اإلفادة منو، وا 

ألوضاعيـ الثقافية، التي لـ تكف بالضرورة مشبية ألوضاع المجتمع اليوناني، كما 
أف وجود ىذا النموذج لدى الفيمسوفيف الكبيريف كاف يعني أف التصنيؼ لمعمـو جزء 
مف ميمة المفكر، وأنو ال يجوز لمف أخذ بسيـ مف الدراسة الفمسفية أف ييمؿ ىذه 
برازًا لمقدرة  الناحية، ألف مزاولتيا تعني دربة فكرية عمى رؤية األصوؿ والفروع، وا 

. عمى التصور الواضح ألنواع المقوالت

الرد عمى : كاف الجو مييأ الستخداـ تمؾ القدرة الفكرية في مجاليف، أوليما
الفقو لؤلدياف، والطب لؤلبداف، : العمـ أربعة"تمؾ التعريفات الساذجة لمعمـ مف مثؿ 

عمـ يرفع وعمـ ينفع؛ : العمـ عمماف"، أو مثؿ ()" والنجـو لؤلزماف، النحو لمساف
ومف ىذا القبيؿ ما يرويو ابف عبد . ()"فالرافع ىو الفقو في الديف والنافع ىو الطب

عمـ : العموـ الثالثة: "(وقد تفوؽ في الرؤية ما سبؽ )البر عف أبي إسحؽ الحوفي 
دنياوي، وعمـ دنياوي وآخروي، وعمـ ال لمدنيا وال لآلخرة ؛ فالعمـ الذي لمدنيا عمـ 

الطب والنجـو وما أشبو، والعمـ الذي لمدنيا واآلخرة عمـ القرآف والسنف والفقو فييما، 
، وليذه األقواؿ نظائر ()"والعمـ الذي ليس لمدنيا وال ولآلخرة عمـ الشعر والشغؿ بو

تسبقيا زمنيًا وتتموىا، والمراد منيا في ىذا المقاـ أف تكوف مثااًل عمى تجاىؿ 
أصحابيا لمنزعة الشمولية في التقسيـ والتفريع، أو عجزىـ عف التمرس بالنظرة 
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الشمولية في ىذا المجاؿ، فالشيء المستقر في نفوسيـ ىو أف ىناؾ معارؼ تتصؿ 
بالشريعة، وىذه المعارؼ ضرورية، وأما ما كاف خارج ذلؾ مف معارؼ فيـ 

، وييمموف كؿ ما عداه ألنو ال تحكميـ (كالطب مثالً )يختاروف منيا ما يناسب 
. رغبة في االستقصاء والتصنيؼ

وثاني ىذيف المجاليف ىو الرد عمى تعصب الفرد لمصنعة التي يحسنيا أو ما 
، وكانت صورة ىذا كمو تمثؿ صراعًا بيف "غرور المعرفة القميمة"يمكف أف يسمى 

وفضؿ العمـ بمعناه الشمولي أيضًا، وخير ما -  بمعناه الواسع–فضؿ األدب 
: ، قاؿ()يصور ىذا الموقؼ حكاية ذكرىا الرازي الطبيب في كتاب الطب الروحاني

عند بعض مشاُيخنا  (يعني األدباء)ولقد شيدت ذات يوـ رجاًل مف متحذلقيو "
بمدينة السالـ، وكاف ليذا الشيخ مع فمسفتو حظ وافر مف المعرفة بالنحو والمغة 

والشعر، وىو يجاريو وينشده ويبذخ ويشمخ في خالؿ ذلؾ بأنفو ويطنب ويبالغ في 
مدح أىؿ صناعتو ويرذؿ مف سواىـ، والشيخ في كؿ ذلؾ يحتممو معرفة منو بجيمو 

ىذا واهلل العمـ وما سواه ريح، فقاؿ لو : وعجبو ويتبسـ إلّي، إلى أف قاؿ فيما قاؿ
! يا بني ىذا عمـ مف ال عمـ لو، ويفرح بو مف ال عقؿ لو، ثـ أقبؿ عمي: الشيخ
سؿ فتانا ىذا عف شيء مف مبادئ العمـو االضطرارية، فإنو ممف يرى أف : وقاؿ

خبرني عف : عف جميع ما يسأؿ عنو، فقمت. مف مير في المغة يمكف الجواب
: اضطرارية ىي أـ اصطالحية، ولـ أتمـ التقسيـ عمى تعمد، فبادر فقاؿ: العموـ

فمف عمـ أف القمر ينكسؼ ليمة كذا وكذا، وأف : فقمت لو... العمـو كميا اصطالحية
إنما صح لو عمـ ذلؾ مف اصطالح الناس ... السقمونيا يطمؽ البطف متى ُأخذ 

فمف أيف عمـ ذلؾ ؟ فمـ يكف فيو مف الفضؿ ما يبيف عما : ال، قمت: عميو؟، قاؿ
فأني أقوؿ أنيا كميا اضطرارية، ظنًا منو وحسبانًا أنو يتييأ لو : بو نحوت؛ ثـ قاؿ

خبرني عمف عمـ أف المنادي : أف يدرج النحو في العمـو االضطرارية، فقمت لو
بالنداء المفرد مرفوع وأف المنادى بالنداء المضاؼ منصوب، أعمـ أمرًا اضطراريًا 
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طبيعيًا أـ شيئًا مصطمحًا عميو باجتماع عميو مف بعض الناس دوف بعض؟ فمجمج 
وأقبؿ الشيخ يتضاحؾ ... بأشياء يرـو أف يثبت بيا أف ىذا األمر اضطراري 

؟ "ذؽ يا بني طعـ العمـ الذي ىو عمي الحقيقة عمـ: ويقوؿ لو

قد يبدو ىذا المثؿ نموذجًا فرديًا، وأنو ال يصمح ألف يستنتج منو حكـ عاـ، 
، كانوا يردوف عمى (أي الحكماء)لوال أف الرازي يذكر في تضاعيفو أف أصحابو 

بأف عمميـ اصطالحي، فاألمر أوسع مف أف يكوف  (أي األدباء)ىذه العصابة 
مقصورًا عمى حادثة فردية، بحيث يمكف أف يكوف صراعًا بيف فئتيف متفاوتتيف في 

ولسنا نقصد االستجياؿ : "االنتماء الثقافي، ويستدرؾ الرازي عمى ما تقدـ بقولو
واالستنقاص لجميع مف عني بالنحو والعربية واشتغؿ بيما وأخذ منيما، فإف فييـ 
مف قد جمع اهلل لو إلى ذلؾ حظًا وافرًا مف العموـ، بؿ لمجياؿ مف ىؤالء الذيف ال 

. ()يروف أف عممًا موجودًا سواىما، وال أف أحدًا يستحؽ أف يسمى عالمًا إال بيما 

كاف في وسع ىذا النحوي المغوي أف ينكر كؿ ما سوى عممو لقصور في 
تصوّره، وكاف في وسع المحدث أف يتجاىؿ كؿ ما ال يمت بصمة إلى عممو ألنو 

، منيجية (وليس مف الضروري أف توافؽ)خاضع لمنيجية دقيقة أيضًا توازي 
المفكر المتفمسؼ، ولكف لـ يكف بمقدور ىذا األخير أف يقؼ موقفًا مشابيًا ليذيف، 

خضوعًا أيضًا النتمائو ولمنيجو، ولذلؾ كانت نظرتو الشمولية إلى العموـ 
وتفريعاتيا، ثـ الخروج بتصنيؼ ليا، أمرًا يشبو الحتـ، وكاف ىو حريصًا أشد 

مكانًا في  (وخاصة الجانب المتأفيزيقي منيا)الحرص عمى ذلؾ لكي يمنح الفمسفة 
في سائر عمـو  (المنفعة"تصنيفاتو، ذلؾ أنو لـ يكف يجد مف ينكر عميو ناحية 

ما عدا الجانب التنجيمي مف عمـ الييئة، وما عدا الموسيقى لدى مف )األوائؿ 
، إال أنو كاف يواجو حممة شعواء عمى مستويات مختمفة إذا ىو (يضيؽ ذرعًا بيا

، فالرغبة لدى ىؤالء في التصنيؼ قوة حافزة (العمـ اإلليي)تحدث عف المتافيزيقا 
ليس ىدفيا إيجاد مكاف لممعارؼ المتصمة بالشريعة ضمف رؤية معينة، فيذه 
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المعارؼ ليا مف المؤيديف ما يكفؿ ليا الوجود الكامؿ في أي تصنيؼ، ولكف 
: بيف معارؼ األوائؿ والمعارؼ الدينية أو عمى األقؿ" التكامؿ"اليدؼ ىو إظيار 

وضع تصور جديد ال ينبذ الفمسفة وال ييمؿ الشريعة ويتمتع بشموؿ يحتـر الفكر 
  .ويجد مف الفكر نفسو كؿ تقدير

وكاف مف أقوى التصنيفات جاذبية ذلؾ التقسيـ الثالثي الذي يستنتج مف 
موقؼ أرسطاطاليس، أعني قسمة العمـو إلى عموـ نظرية وعموـ عممية منتجة أو 

، ثـ عمى وجو الخصوص قسمة العموـ النظرية في ثالثة أيضًا (ميكانيكية)آلية 
 ؛ وقد وجدت ( )(لمتافيزيقا)العمـ الرياضي، والعمـ الطبيعي، والعمـ اإلليي : ىي

، حيف لـ يكتؼ (428/1036)ىذه القسمة األخيرة صيغتيا الحاسمة لدى ابف سينا 
بأخذىا كما ىي بؿ أعطاىا مف الوصؼ ما ينبئ عف تدرج في القيمة، إذ وضع 
العمـ الطبيعي في القاعدة وسماه العمـ األسفؿ، وجعؿ العمـ اإلليي في األعمى، 

؛ وقد كاف ليذه التسمية الجديدة أثرىا في ()وسمى العمـ الرياضي العمـ األوسط
مختمؼ الفئات، وعندما وصمت في تأثيرىا إلى فقيو مثؿ ابف عبدالبر النمري في 

والعمـو : "، تحوؿ بيا إلى ما يخدـ الغاية الدينية فقاؿ(463/1071)القرف الخامس 
عمـ أعمى، وعمـ أسفؿ، وعمـ أوسط ؛ فالعمـ : عند جميع أىؿ الديانات ثالثة

األعمى عندىـ عمـ الديف الذي ال يجوز ألحد الكالـ فيو بغير ما أنزلو اهلل في كتبو 
وعمى السنة أنبيائو، صموات اهلل عمييـ، نصًا، والعمـ الوسط ىو معرفة عموـ الدنيا 
التي يكوف معرفة الشيء منيا بمعرفة نظيره، ويستدؿ عميو بجنسو ونوعو، كعمـ 
الطب واليندسة، والعمـ األسفؿ ىو إحكاـ الصناعات وضروب األعماؿ، مثؿ 
السباحة والفروسية الزي والتزويؽ والخط، وما أشبو ذلؾ مف األعماؿ التي ىي 

نما تحصؿ بتدريب الجوارح  أكثر مف أف يجمعيا كتاب أو يأتي عمييا وصؼ، وا 
. ()" فييا
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ولـ يكف ابف عبدالبر غافاًل عما أحدثو مف تغيير في التصنيؼ الفمسفي ألنو 
وىذا التقسيـ في العمـو كذلؾ ىو عند أىؿ الفمسفة، إال أف العمـ : "أضاؼ قائالً 

األعمى عندىـ ىو عمـ القياس في العمـو العموية التي ترتفع عف الطبيعة والفمؾ، 
مثؿ الكالـ في حدوث العالـ وزمانو والتشبيو ونفيو وأمور ال يدرؾ شيء منيا 

، وىو يعتقد أف ىذا عمـ مستغنى عنو ألف الكتب ()"بالمشاىدة وال بالحواس
. السماوية الناطقة بالحؽ الصدؽ قد قامت مقامة

إف ىذا النموذج األرسطاطاليسي السِّينوي ظؿ ىو المحور المعتمد في كؿ 
تصور ألصناؼ العموـ، ولكف بداَل مف طرح العمـ األعمى عند الفالسفة ووضع 

أصبح جيد المصنفيف موجيًا نحو -  كما فعؿ ابف عبدالبر–عمـ آخر موضعو 
عمـو : ِاإلبقاء عميو كما ىو، واستحداث مركب آخر ثنائي يقسـ العموـ إلى قسميف

الديف وعمـو الدنيا، أو عمـو المسمميف وعمـو األوائؿ، العمـو النقمية والعمـو العقمية، 
إلى غيري ذلؾ مف تسميات خمدت ىذا التوازي عمى مّر الزمف وال ندري متى بدأت 

ىذه الرؤية الثنائية تجد طريقيا إلى التصنيؼ، ولكنا نعتقد أنيا أقدـ بكثير مف 
التقسيمات الثالثية، وأنيا ربما كانت وليدة اشتداد حركة الترجمة في القرف الثاني 

، الذي يرى أف العمـو (200/815)اليجري، ذلؾ أنا نجدىا عند جابر بف حياف 
، إال أننا إذا استرسمنا مع جابر في ()عمـ الديف وعمـ الدنيا : تقع في ضربيف

تفريعاتو وجدناه يبني منيجًا غاية في الغرابة، فيقسـ العموـ الدينية إلى شريعة 
عمـو معاف وعمـو حروؼ، فعمـو : وعقمية، والشرعية ظاىرة وباطنة، العقمية نوعاف

ليية وعموـ الحروؼ تنقسـ أيضًا إلى قسميف: المعاني نوعاف طبيعي : فمسفية وا 
ىي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، : وروحاني، فالطبيعي يتفرع إلى أربعة

ذلؾ ىو الييكؿ الذي تمثؿ أركانو . والروحاني ينقسـ بدوره إلى نوراني وظمماني
العمـو الدينية، أما العمـو الدنيوية فيقسميا جابر بحسب قيمتيا إلى عمـ شريؼ 
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 المجاؿ الذي اختاره جابر لفكره –فالعمـ الشريؼ ىو الكيمياء : وعمـ وضيع
. ()وتجاربو، والوضيع ىو عمـ الصنائع التي تعيف اإلنساف عمى الكسب الدنيوي 

قد اعتمد القسمة الثنائية  (260/873)وليس مف الواضح أف كاف الكندي 
كتاب : عمى نحو ما، فإف رسالتيو المتيف قد توضحاف موقفو لـ تصال إلينا، وىما

، غير أف استخدامو لفظة ()مائية العمـ وأقسامو، وكتاب أقساـ العمـ االنسي 
في عنواف الكتاب يوحي بأنو كاف يرى لمعمـو مصدريف أحدىما أنساني، " االنسي"

وذلؾ ما يدؿ عميو قولو في رسالتو في كمية كتب أرسطاطاليس وما يحتاج إليو في 
فأف عدـ عادـ عمـ الكمية وعمـ الكيفية، وعدـ عمـ الجواىر : "تحصيؿ الفمسفة

األولى والثواني، فمـ يطمع لو في عمـ شيء بتة مف العمـو اإلنسانية التي تتـ 
، ثـ يمضي في المقارنة بيف عمـ الفيمسوؼ ( )...بطمب وتكمؼ البشر وحيميـ 

بال طمب وال تكمؼ وال بحث وال "وعمـ الرسؿ صموات اهلل عمييـ، فيذا الثاني يكوف 
ترى ىؿ يعد الكندي العمـو المنبثقة . ()بجبمٍة بالرياضيات والمنطؽ وما بزماف

 وىي جيد إنساني يتـ بطمب –عما جاء بو الرسؿ مف فقو وحديث وغير ذلؾ 
 مف ضمف العموـ األنسية، أو يمحقيا بمصدرىا األوؿ اتباعًا؟ ذلؾ –البشر وتكمفيـ 

ما ال تبينو رسالتو في كمية كتب أرسطاطاليس التي تنبئ عف معرفة واضحة 
لتصنيؼ العمـو حسب النموذج الفمسفي المذكور، واف كاف اإلحساس بالثنائية 

 ().()" متوفرًا لديو

وىو  (339/950)وذلؾ اإلحساس نفسو ىو الذي كاف يشعر بو الفارابي 
دينية : يحاوؿ إحصاء العموـ، غير أنو بداًل مف أف يجعؿ العموـ في قسميف

ودنيوية، اختط لنفسو منيجًا جديدًا يمكف أف يوصؼ بالتفرد، فقد أبرز في البداية 
قيمة عمميف قد يعدىما غيره آلتيف لمعمـو وىما عمـ المساف وعمـ المنطؽ، والثاني 

، وغايتو مف ذلؾ حصر (وكذلؾ عند ابف سينا)منيما عند أرسطاطاليس آلة 
األساسيف الكبيريف المذيف تبنى عمييما العمـو جممة، ما كاف ليتجاىؿ أف ىذيف 
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عمومًا جمة، - وخاصة عمـ المساف- األساسيف بتفريقاتيما المختمفة قد أصبحا 
فعمـ المساف يشمؿ األلفاظ المفردة وعمـ األلفاظ المركبة وعمـ قوانيف األلفاظ عندما 

تكوف مفردة وعمـ قوانينيا عندما تكوف مركبة وقوانيف تصحيح الكتاب وقوانيف 
سبعة عمـو في مجموعيا عند كؿ أمة : تصحيح القراءة وقوانيف تصحيح األشعار

تمثؿ -  عمى أنيا عمـ أو عموـ–التعبيرية وصورىا المختمفة، فيي" األوليات"تمثؿ 
في سياؽ العمـو أألخرى ما تمثمو األبجدية في الكتابة، وأما صناعة المنطؽ فإنيا 

القوانيف التي شأنيا أف تقـو العقؿ وتسدد اإلنساف نحو طريؽ "تعطي بالجممة 
الصواب ونحو الحؽ في كؿ ما يمكف أف يغمط فيو مف المعقوالت، والقوانيف التي 

ويقارف ". ()يمتحف بيا في المعقوالت ما ليس يؤمف أف يكوف قد غمط فييا غالط
، ويورد أقساـ المنطؽ ()الفارابي بيف المنطؽ وبيف عمـ النحو وعمـ العروض 

قاطيغورياس باري ارمنياس، أنا لوطيقا األولى، : الثمانية بحسب كتب أرسطاطاليس
أما العمـ الثالث فيو . ()أنا لوطيقا الثانية، طوبيقا، سوفسطيقا، ريطوريقا، بولطيقا

ما يسميو أرسطاطاليس العمـ الرياضي، ويسميو الفارابي عمـ التعاليـ، ويقسمو إلى 
عمـ العدد واليندسة والمناظر والنجـو والموسيقى واألثقاؿ والحيؿ، فيضيؼ إلى 

 ثالثة أخرى يعدىا – وىي العدد واليندسة والنجـو والموسيقى –األربعة الكبرى 
، ويبدو ىنا حرص الفارابي عمى التوازف ()غيره أقسامًا فرعية لمعموـ الرياضية

العددي، فعمـو المساف سبعة وكذلؾ التعاليـ، وعمـ المنطؽ ثمانية، وكذلؾ العمـ 
، فيو ثمانية فروع مبنية عمى جيود (وىو الرابع مف حيث الترتيب)الطبيعي 

السماع الطبيعي والسماء والعالـ والكوف والفساد : أرسطاطاليس في كتبو اآلتية
فإذا . واآلثار العموية وكتاب المعادف وكتاب النبات وكتاب الحيواف وكتاب النفس
أو ما )عرض الفارابي لمعمميف الخامس والسادس وىما العمـ االالىي العمـ المدني 

تبيف لنا أنو التـز إلى حد  (مف أخالؽ وسياسة وتدبير: يسميو غيره العمـو العممية
كبير بالمفيـو المشائي لصنوؼ العموـ، غير أنو يفاجئنا برؤية جديدة حيف يضع 



 -77 -

العمـ المدني وعمـ الفقو وعمـ الكالـ في فصؿ واحد، ذلؾ ألنو يممح قاسمًا مشتركًا 
بيف ىذه العموـ، فإذا كانت األخالؽ تبحث في الفضائؿ والرذائؿ، وكانت السياسة 

والتدبير يعني )ىي أف تكوف األفعاؿ والسنف الفاضمة موزعة في المدف واألمـ 
فإف الفقو يتناوؿ األفعاؿ التي تنظـ المعامالت،  (بالمنزؿ وبشؤوف االقتصاد عامة

كما أف الكالـ ممكة يقتدر بيا اإلنساف عمى نصرة اآلراء واألفعاؿ التي صرح بيا 
. واضع الممة، أي ىو نصر لمفقو واألصوؿ الفقيية

وال بد مف أف نمحظ أف إحصاء الفارابي لمعمـو رغـ احتفاظو بمب التصنيؼ 
الفمسفي استطاع أف يستوعب أجزاء جديدة مستوحاة مف الواقع العممي لمعمـو لدى 

، وأف لـ يحاوؿ أف يمجأ إلى ثنائية الديف والدنيا، بؿ مزج بينيما ()األمة اإلسالمية
ومف الواضح أف منيج الفارابي . مزجًا بارعًا عمى نحو لـ يوفؽ إليو مف جاؤا بعده

يمكف أف تندرج تحتيا تفريعات قد َتِجّد في المستقبؿ، " مقوالت كبرى"يتميز بوضع 
نما ترؾ الجو صالحًا لمزيد مف  فيو لـ يحاوؿ أف يعطي لمفروع تسميات محددة، وا 

التوالد الطبيعي في العموـ، ويبدو أف كتاب إحصاء العموـ يمثؿ تطورًا في نظرة 
، نجده "كتاب التنبيو عمى سبيؿ السعادة "الفارابي نفسو إلى التصنيؼ، ففي رسالتو 

عمـ التعاليـ والعمـ : يمتـز التقسيـ التقميدي، فيجعؿ الفمسفة النظرية ثالثة أصناؼ
.  ()الطبيعي عمـ ما بعد الطبيعيات، والفمسفة المدنية تشمؿ األخالؽ والسياسة 

ولـ ينسى الفارابي أف يعّرج عمى تبياف ما يميز عممًا مف عمـ في المرتبة، وليذا 
جعؿ فضيمة العمـ أو الصناعة مبنية عمى واحد مف األمور الثالثة، فالعمـ يفضؿ 

عممَا آخر بشرؼ الموضوع مثؿ عمـ النجوـ، أو باستقصاء البراىيف مثؿ عمـ 
اليندسة، أو بعظـ الجدوى مثؿ العمـو الشرعية والصناعات الضرورية، وقد يجتمع 
ثالث مف ىذه الخصائص أو اثنتاف في عمـ واحد فيكتسب فضيمة إضافية وتمؾ 

. ()ىي حاؿ العمـ االالىي 
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وليس يضيرنا أف نسأؿ ىنا عمى ضوء ما جّد بعد الفارابي مف نظرات 
تصنيفية أيف يقع في منيجو المتطور كؿ مف الطب والفراسة وتعبير المنامات 
والطمسمات والنيرنجات والكيمياء، وسائر تمؾ األمور التي ستجد ليا مكانًا بعده 
لدى أخواف الصفا وابف سينا، سواء أجعمت أصواًل أـ فروعًا في البنية التصنيفية، 

" األساس الفكري "أف ىذا التساؤؿ يوضح إلى أي مدى كاف الفارابي منحازًا إلى 
. في نظرتو إلى العموـ، عمى ما في منيجو العاـ مف مرونة وسعة

وحيف حاوؿ أخواف الصفا أف يمبوا حاجة الواقع الراىف حينئذ في تصنيفيـ 
اعني )لمعمـو عادوا إلى انتحاؿ قسمة ثالثية مف نوع جديد، فجعموا العمـو رياضية 

وشرعية وفمسفية،  (قائمة عمى الدربة والتمريف، وىي شيء مختمؼ عف الرياضيات
محاوليف االحتواء الشامؿ لكؿ ضروب النشاط اإلنساني، موسعيف مف مدلوؿ لفظة 

إلى أقصى حد تتطمبو طبيعة العصر، وال بأس أف أورد ىنا تقسيماتيـ " عمـ"
. ()لطرافتيا 

: العلوم الرياضية تسعة- أ

. عمـ الكتابة والقراءة( 1)

. عمـ المغة والنحو (2)

الحساب ىنا بمعنى المحاسبة وليس عمـ العدد )عمـ الحساب والمعامالت  (3)
. (النظري

. عمـ الشعر والعروض (4)

. عمـ الزجر والفأؿ وما يشاكمو (5)

. عمـ السحر والعزائـ والكيمياء والحيؿ وما شاكميا (6)

. عمـ الحرؼ والصنائع (7)
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. عمـ البيع والشراء والتجارات والحرث والنسؿ (8)

. عمـ السير واألخبار (9)

: العلوم الشرعية ستة- ب

. عمـ التنزيؿ (1)

. عمـ التأويؿ (2)

. عمـ الروايات واألخبار (3)

. عمـ الفقو والسنف واألحكاـ (4)

. عمـ التذكار والمواعظ والزىد والتصوؼ (5)

. عمـ تأويؿ المنامات (6)

 
: العلوم الفلسفية أربعة- ج

. الموسيقى. العدد، الجومطريا، االسطرنوميا: الرياضيات، وىي أربعة( 1)

ترتقي إلى ثمانية بحسب كتب أرسطاطاليس يضاؼ )المنطقيات، وىي خمسة  (2)
. (إلييا ايساغوجي

( بحسب ما في كتب أرسطاطاليس في ىذا المجاؿ)الطبيعيات، وىي سبعة  (3)

معرفة الباري، عمـ الروحانيات، عمـ النفسانيات، عمـ : اإللييات، وىي خمسة (4)
. السياسة، عمـ المعاد

ويتضح مف ىذا كمو مدى التغييرات التي أحدثوىا في مناىج مف سبقيـ 
إضافة وتعدياًل، فقد حشدوا األمور النفعية التي تتطمبيا الحياة اليومية أو ترغب 
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دوف أف يكوف لمطب أي وجود في )فييا تحت عنواف جديد ىو العمـو الرياضية 
عمى " تأويؿ "وتنبيوا ألوؿ مرة إلى عمـ السير واألخبار، وآثروا كممة . (نظاميـ
–خدمة لمعتقداتيـ اإلسماعيمية، وعدوا المواعظ والزىد والتصوؼ " تفسير "كممة 

عممًا، وجعموا تأويؿ المنامات تحت العموـ الشرعية، ولـ يغيروا شيئًا في - ألوؿ مرة
تصنيؼ المنطقيات والطبيعيات عما جاء عند الفارابي، ولكنيـ جعموا السياسة في 

اإلالىيات، وىو شيء ال وجود لو في النموذج اليوناني، كما أف مفيوميـ 
التي ىي معرفة )والنفسانيات  (التي ىي مالئكة اهلل وخالص عباده)لمروحانيات 

ضافتيـ عمـ المعاد  (النفوس واألرواح السارية في األجساـ الفمكية والطبيعية وىو )وا 
كؿ ذلؾ – (كيفية انبعاث األرواح مف ظممة األجساد وحشرىا لحساب يـو الديف

يشير إلى استغراقيـ في توصيؿ معتقداتيـ الخاصة إلى اآلخريف، وتمؾ ىي غايتيـ 
. الكبرى مف مجموع الرسائؿ

وموقؼ ابف سينا في تصنيؼ العموـ مقارب لموقؼ أخواف الصفا، وأغمب 
الظف أنو متأثر بيـ، فقد كاف أبوه إسماعيميًا عمى ما حكى في سيرتو، ولكنو أشد 

فالسياسة واألخالؽ عنده . ()حذرًا منيـ، وأكثر التزامًا بالمفيوـ األرسطاطاليسي 
إال أنو  (أو الحكمة العممية)ما يزاالف كما ىما عند الفارابي مف العمـ المدني 

يضيؼ إلييما ما يتعمؽ بالنّبوة والشريعة، ويجعؿ الطب والتنجيـ والفراسة والتعبير 
والطمسمات والنيرنجات والكيمياء فروعًا مف الحكمة ال طبيعية، ويعد عمميات 
الحساب وعمـ المساحة والحيؿ وجر األثقاؿ والموازيف ونقؿ المياه والزيجات 

ويكاد المقاء بيف ابف سينا وأخواف الصفا . والتقاويـ متفرعة مف العمـو الرياضية
، فيذا العمـ يتكوف (بعد إسقاط عمـ السياسة)يكوف تامًا في ما يشممو العمـ اإلليي 

النظر في معرفة المعاني العامة لجميع الموجودات : مف خمسة أصوؿ- في نظره–
النظر في األصوؿ والمبادئ، . الخ... مف اليوية والوحدة والكثرة والوفاؽ والخالؼ 

النظر في إثبات الحؽ األوؿ وتوحيده، النظر في إثبات الجواىر األوؿ الروحانية، 
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تسخير الجواىر الجسمانية السماوية واألرضية لتمؾ الجواىر الروحانية، تمؾ ىي 
أصوؿ العمـ اإلليي، أما الفروع فيي كيفية نزوؿ الوحي، والجواىر الروحانية التي 

. ()تؤدي الوحي، وعمـ المعاد 

ويكرر أبو الحسف العامري تصور الكندي لمعمـو مف أنيا عمـو ىي آلة 
كالمنطؽ والمغة، وعموـ مقصودة لذاتيا، إال أنو أوضح وأصرح مف الكندي حيف 

يجعؿ العمـو الممية موازية لمعمـو الحكمية مف حيث أف كال مف الفئتيف يقصد لذاتو 
صناعة الحديث وىي تشمؿ األخبار : ويعني بالعموـ الممية صناعات ثالثاً . 

والتفسير والتاريخ والحديث، وصناعة الكالـ، وصناعة الفقو وصحيح أف العمـو 
التي تتخذ مف المغة آلة )تختمؼ عف العموـ المّمية  (التي آلتيا المنطؽ)الحكمية 

في المنيج؛ فإحداىما قائمة عمى العقؿ والبرىاف واألخرى عمى الخبر، ولكف  (ليا
وال بد ". عناد أو مضادة"االثنتيف تتعاوناف عمى بموغ السعادة األبدية، وليس بينيما 

مف أف نمحظ ىنا أف العامري يصرح بالتكافؤ في قسمتو الثنائية، عمى غير ما 
عمـ "جرى عميو الفارابي وابف سينا، وأنو يمتقي مع أخواف الصفا حيف يجعؿ 

. () (الشرعية)واحدًا مف العموـ الممية " األخبار والتاريخ

تمؾ صورة لمجيود النظرية التي بذلت في التصنيؼ حتى أوائؿ القرف الخامس 
اليجري، وىي إذا وضعت موضع التطبيؽ العممي قد تتطمب تعدياًل في مجاالت 

إال أف يكوف )مختمفة، فيناؾ عموـ قد تِجدُّ وال يؤخذ ليا حساب في المنيج النظري 
ولكف -  في نظر أولئؾ المصنفيف–، وىناؾ عمـو فرعية (مرنًا مثؿ منيج الفارابي

العمـ الفرعي قد يتسع مع الزمف ويكبر االىتماـ بو حتى ليزاحـ العمـ األصمي في 
أىميتو وكثرة تفرعاتو الجديدة، وليس يغني كثيرًا أف يقاؿ أنو مف الناحية الفكرية 

وقد تنبو الفارابي إلى . المحض َفرٌع مف العمـ الطبيعي أو مف العمـ النظري مثالً 
شيء مف ىذا عندما عّد عمـ األثقاؿ وعمـ المناظر في صميـ عمـ التعاليـ، بينا 
عّدىما ابف سينا عمومًا فرعية، وليذا كانت حاجة المصنؼ العممي إلى تسمية 
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العمـو وعدىا أكثر مف حاجتو إلى تصنيفيا، مع الخمط بيف تياريف يبدواف متفاوتيف 
وليذا عادت القسمة الثنائية تفرض نفسيا أكثر مف أية قسمة أخرى . في طبيعتيما

 (.438/1047)وابف النديـ  (387/997)في ىذا المجاؿ وخاصة لدى الخوارزمي 
() 
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وقبؿ أف نعرض ليذيف المصنفيف ال بد مف الوقوؼ عند رسالة تبدو خارجة تمامًا 
عف المنطؽ التصنيفي الذي عرفناه منذ الكندي حتى ابف سينا، فال ىي تحمظ 
القسمة الثالثية وال تحتفظ بدقة القسمة الثنائية وال يبدو أف ليا صمة بالتصنيؼ 

وىي تحمؿ اسـ أبي حياف " رسالة في العموـ"النظري أو العممي، وتمؾ ىي 
ليس لممنطؽ مدخؿ في "، وتجيء ردًا عمى مف زعـ أف (414/1023)التوحيدي 

الفقو، وال لمفمسفة اتصاؿ بالديف وال لمحكمة تأثير في األحكاـ، فيي دفاع عف 
، وعف طرؽ األوائؿ جممة، ومؤلفيا يحؿ عمى كتب ُألِّفت (الحكمة)المنطؽ والفمسفة 

مف قبؿ، منيا كتاب أقساـ العمـو وكتاب اقتصاص الفضائؿ وكتاب تسييؿ سبؿ 
ىو في األرجح مف تأليؼ أبي زيد -  أقساـ العموـ–والكتاب األوؿ . ()المعارؼ

، وأما الثاني والثالث فمـ أعثر عمى (322/934 )()البمخي أحمد بف سيؿ
، ()رسالة في تسييؿ سبؿ الفضائؿ "صاحبييما، عمى أف لمكندي رسالة بعنواف 

والعنواف الذي ذكره مؤلؼ رسالة العمـو يجمع بيف اسمي الرسالتيف المذكورتيف عمى 
أف - عمى كؿ حاؿ–نحو يوحي بأف ثمة خمطًا سببو اضطراب النسخ، ويبدو 

مؤلؼ الرسالة كاف مف أبناء القرف الرابع ألنو ال يتجاوز اإلشارة إلى البمخي 
والكندي، وىو قد غادر العراؽ إلى بمد لـ يذكره، ولكنو لقي في ذلؾ البمد مف يتعقبو 

أما أنو لو أنصؼ لعمـ أني إلى تسمحو أحوج مني إلى تصفحو، وىو بمجاممتو "
فمؤلؼ الرسالة في . ()"اسعد مني بمجادلتو، وأنا إلحسانو أشكر مني المتحانو

البمد الذي حمو داعية إلى المنطؽ والفمسفة، وىو يجد مف ينكر عميو ذلؾ، وىو 
فما ىذا الذي بمغني " يتحدث إلى القـو الذيف نزؿ بينيـ بمغة االستعالء حيف يقوؿ 

وىذا المؤلؼ يمنح الكالـ " عف بعضكـ عمى حسف توفري عمى صغيركـ وكبيركـ؟
يدور النظر فيو عمى محض العقؿ في التحسيف "مقامًا كبيرًا بيف العموـ، فيو عمـ 

، بؿ ىو متأثر بالفارابي في ما يجريو مف مقارنة ()"والتقبيح واإلحالة والتصحيح
وبابو مجاور لباب الفقو والكالـ فييما مشترؾ، وأف : "بيف الكالـ والفقو حيف يقوؿ
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كاف بينيما انفصاؿ وتبايف فإف الشركة بينيما واقعة، واألدلة فييما متضارعة، أال 
ترى أف الباحث عف العالـ في قدمو وحدثو وامتداده وانقراضو يشاور العقؿ ويخدمو 

ىؿ ىو مشابو لمماؿ فيرد : ويستضيء بو ويستفيمو، كذلؾ الناظر في العبد الجاني
، وكؿ ىذا ال ينطبؽ عمى التوحيدي، لـ يكف ()"إليو أو مشابو لمحر فيحمؿ عميو

لمدعوة إلى المنطؽ والفمسفة، وىو أ بعد " مفيدًا أو مستفيداً "يسافر مف بمد إلى بمد 
ما يكوف عف الشعور بأسباب السيادة واالستعالء، وىو ضيؽ الصدر بالكالـ 

. والمتكمميف عمى حد سواء

: وميا يكف مف أمر فإف مؤلؼ ىذه الرسالة يرتب العمـو عمى النحو التالي
، والكالـ والنحو والمغة والمنطؽ والطب (ومداره عمى الكتاب السنة والقياس)الفقو 

وىو مضاؼ إلى )والنجـو والحساب المفرد بالعدد واليندسة والبالغة ثـ التصوؼ 
وباستطاعتنا أف نمحظ أنو يعد أربعة مف العمـو اإلسالمية وخمسة . (الرسالة إلحاقاً 

مف عموـ األوائؿ، فأما وضعو البالغة عاشرًا لتمؾ العموـ التسعة فحجتو فيو أف 
البالغة تتصؿ بكؿ واحد منيا، وقد منح لمبالغة ما منحو الفارابي لعمـ المساف 

جممة، وموضع المغالطة عند مؤلؼ الرسالة أنو بداًل مف أف يحدد مفيوـ البالغة 
" سؿ السخائـ وحؿ الشكائـ" وأبعادىا تحدث عف البميغ الذي يستطيع بصناعتو 

والذي يجب أف يبرأ مف التكمؼ وأف يحتكـ إلى سالسة الطبع، وبداًل مف أف تجيء 
البالغة عنده نتيجة ألحكاـ المغة والنحو وغيرىما مف األدوات جاءت عممًا مستقاًل 

وبيذا خرج عمى القسمة الثنائية، كما أغفؿ عمومًا . بنفسو، ولـ تكف في الواقع كذلؾ
. أخرى كانت جديرة باىتمامو

ويبدو تأثر المؤلؼ بمف سبقو المصنفيف النظرييف حيف ألمح بسرعة إلى 
كذلؾ ىو وضع : إنقساـ كؿ عمـ مف عمـو األوائؿ إلى اتجاه عممي وآخر نظري

الطب والنجـو والحساب واليندسة، فمف اقتصر عمى الجانب العممي منيا كاف في 
درجة الصناع ولـ يعد في العمماء، ويمكف أف نعد ذكره لمتصوؼ تأثرًا بأخواف 
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اعمـ أف : " الصفا أف كاف حديثو عف التصوؼ يذكر بأبي حياف، وذلؾ حيف يقوؿ
التصوؼ عمـ يدور بيف إشارات االىية وعبارات وىمية وأغراض عموية وأفعاؿ 

، ومجيء التصوؼ في نياية الجريدة كميا يدؿ عمى ()"دينية وأخالؽ مموكية
اضطراب في التقسيـ، كما قدمت، فإذا عددناه إلحاقًا عمى أصؿ الرسالة فإنا ال 
. نستبعد أف يكوف المؤلؼ قد اقتبسو مف أبي حياف وبسببو نسبت الرسالة كميا لو

ويختمؼ التصنيؼ لدى الخوارزمي وابف النديـ بسبب اختالؼ الغاية عند كؿ 
فاألوؿ ييدؼ إلى حضر المصطمحات التي جدت في كؿ عمـ، ولذلؾ . منيما

كانت قسمتو لمعمـو بسيطة، فيي تقع في مقالتيف، وكؿ مقالة تنقسـ في فصوؿ، 
فاألولى منيما تضـ الفقو، والكالـ، والنحو، والكتابة،، والشعر والعروض، 

واألخبار، والثانية تضـ الفمسفة والمنطؽ والطب وعمـ العدد واليندسة وعمـ النجـو 
والموسيقى والحيؿ والكيمياء، وىو يصرح بأنو اختار القسمة الثنائية ألنو يريد أف 

يخصص المقالة األولى لمحديث عف عمـ الشريعة وما يقترف بيا مف العمـو العربية 
ذا كانت ىذه القسمة .  ()والثانية لعموـ العجـ مف اليونانييف وغيرىـ مف األمـ وا 

صريحة لدى الخوارزمي فأنيا ضمنية لدى ابف النديـ، ويمكف بسيولة أف نرى في 
تتابع العمـو اإلسالمية في المقاالت الست األولى ثـ ذكر الفمسفة والعمـو القديمة 

بعد ذلؾ اتكاء عمى التقسيـ الثنائي، ولكف ميما يكف مف شأف ىذا التصنيؼ 
الضمني فقد كانت طبيعة عمؿ ابف النديـ تستمـز النظر إلى الكتب المؤلفة ال إلى 
افتراض مجاالت عممية، وتمؾ الكتب المؤلفة أحيانًا تعز عمى التصنيؼ التقميدي 
المتوارث حتى عيده، فيناؾ مثاًل عمـ الكالـ، وىو داخؿ في بعض التصنيفات 
السابقة، ولكف ىناؾ المتكمموف مف شتى الفرؽ اإلسالمية، وقد ألفت في أخبارىـ 

كتب كثيرة، وىناؾ كتب بالعربية في مذاىب الصائبة الحرانية وغيرىـ، وكميا 
تستحؽ أف تقيد ضمف التاريخ الشمولي لمحركة الفكرية، ولكف أيف تقع تمؾ الكتب 

إذا اعتبرنا التصنيؼ المتعارؼ؟ 
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ليذا يتعدى ابف النديـ حدود التصنيؼ لمعمـو إلى أمور تقع في خارجو وفاء 
، وال يمكف أف يحاسب مثمما يحاسب "الفيرست"بالغاية التي مف أجميا صنع كتاب 

مثاًل ابف سينا وأخواف الصفا، فيؤالء جعموا لمطمسمات والنيرنجات وما أشبييا مكانًا 
مف زاوية الفكر النظري )في المبنى العممي، وقد كاف في مقدورىـ أف يسقطوىا 

، ولكف ابف النديـ الذي كاف يحصي ما ألؼ مف كتب في كؿ (لمفيـو لفظة عمـ
، في فنوف األسمار والخرافات والعزائـ (المقالة الثامنة)مجاؿ ال يالـ إذا عقد فصاًل 

والسحر والشعبذة، ولو أسقط ىذا الفصؿ مف كتابو لكاف ذلؾ إخالاًل باألمانة في 
ثـ )مبنيًا عمى أخبار المؤلفيف في كؿ فف " الفيرست"رصد الواقع العممي، ولما كاف 
فميس مف العدؿ أف نطبؽ عميو األحكاـ التي  (ذكر ما ألفو كؿ منيـ في ميدانو

تطبؽ عمى غيره مف الكتب الخاصة بالتصنيؼ، وقد كاف في مقدور الفيرست أو 
. يوحي بإعادة النظر في تصنيؼ العموـ، ولكنو لـ يفعؿ إال في حدود يسيرة

، في أقصى (456/1046)في ىذا السياؽ المشرقي المتدرج يجيء ابف حـز 
، ليمثؿ وقفة ىامة ألنيا تجاوزت ما تـ في المشرؽ، وأف (في األندلس)المغرب 

فقد انطمؽ ابف حـز نحو . كاف صاحبيا قد تأثر بما حققو المشارقة في ىذا الميداف
األوؿ صمتو بالمنطؽ والفمسفة، وىي : الحديث عف العمـو وتصنيفيا مف موقعيف

صمة تكاد تمـز صاحبيا بالوقوؼ عند العمـو ومقدمات كؿ عمـ وكيفية أخذ تمؾ 
المقدمات، وىذا ما تصدى لو في كتاب التقريب لحد المنطؽ، والثاني نزعة التديف 
العممي التي كانت توجو تالمذتو إلى سؤالو عف العمـو وماذا يأخذوف منيا وماذا 

رسالة التمخيص لوجوه "و" مراتب العموـ"يتركوف، وىذا ما عرض لو في رسالتيو 
". التخميص

ومف الغريب أف ابف حـز في التقريب قد تناىي في التبسيط فمـ يعبأ بتمؾ 
النظرة الشمولية التي وضعيا الفارابي وال بتمؾ التصنيفات األرسطاطاليسية التي 

تمسؾ بيا ابف سينا ولـ يعر التقسيـ الثالثي أدنى اىتماـ، بؿ اكتفى بتسميتو العمـو 
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ينتج )الدائرة بيف الناس في زمنو فوجدىا عمى طريؽ الحصر اثنى عشر عممًا 
ثنائية االنقساـ بيف العمـو - إال قميالً –فعدىا دوف أف يراعي  (عنيا عمماف

عمـ القرآف، عمـ الحديث، عمـ المذاىب، عمـ الفتيا، : اإلسالمية وعمـو األوائؿ وىي
عمـ المنطؽ، عمـ النحو، عمـ المغة، عمـ الشعر، عمـ الخبر، عمـ الطب، عمـ 

وفي ىذه . ()وينتج عنيا عمـ البالغة وعمـ العبارة)العدد واليندسة، عمـ النجـو 
التسمية رغـ بساطتيا نجد أف ابف حـز قد ذكر عمميف لـ يكف ليما ذكر مف قبؿ 

، (تعبير المنامات)وىما عمـ المذاىب وعمـ الفتيا، وأكد حرصو عمى عمـ العبارة 
وعمـ الخبر، ووضع البالغة في نياية العمـو األصمية كما فعؿ مؤلؼ الرسالة 
المنسوبة ألبي حياف، وال نظف أف ابف حـز قد زاد عممًا جديدًا عمى ما كاف 

، وىو تسمية جديدة "الفيرست"معروفًا، فعمـ المذاىب يمكف أف يستنتجو كؿ مف قرأ 
، ()لعمـ الكالـ، ُتَوسِّع مف حدوده أو ُتَضيِّؽ بحسب مفيومات المذىب الظاىري

، ألف (توسع مف حدوده أو تضيؽ)مثمما أّف عمـ الفتيا تسمية جديدة لعمـ الفقو 
ولـ )عمى مقدمات مأخوذة مف القرآف والحديث واإلجماع - في نظره–الفتيا تعتمد 

، ومف الواضح أنو كسر التقسيـ الثنائي حيف (يقؿ القياس ألنو ينكره في مذىبو
تعمد أف يضع المنطؽ بيف العمـو اإلسالمية ليوحي بأنو عمـ مشترؾ بيف جميع 

األمـ مثمما أنو في خدمة جميع العموـ، كما أنو لـ يجر أي ذكر لمفمسفة ألف القسـ 
الذي ييمو منيا مثؿ حدوث العالـ والخالء والمؤل وما أشبو يقع حسب تصوره في 

، كما أنو لـ يفسح في تصنيفو ىذا مجااًل لمعموـ الطبيعية "عمـ المذاىب"ما سماه 
مثؿ الحيؿ والمناظر، والجواب عمى ىذا أنو يحتكـ إلى األمر الدائر  (عدا الطب)

بيف الناس في تعداد العموـ ىنا، وأنو يعمـ تمامًا كما قاؿ في رسالتو في مراتب 
أف كؿ ما عمـ فيو عمـ فيدخؿ في ذلؾ عمـ التجارة والخياطة والحياكة "العمـو 

وبسبب ىذا االحتكاـ إلى ما دار بيف الناس . ()وتدبير السفف وفالحة األرض
وىذه الرتبة ىي غير الرتبة التي كانت : "فاَرُؽ التصنيؼ الفمسفي عف وعي وتعمد
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عند المتقدميف، ولكف إنما نتكمـ عمى ما ينتفع بو الناس في كؿ زماف مما 
، وىي غاية عممية، تنسجـ تمامًا ()"يتوصموف بو إلى مطموبيـ مف إدراؾ العموـ

. مع روح كتاب التقريب الذي ما وضع أصاًل إال لتمؾ الغاية نفسيا

واستجابة لتساؤالت تالمذتو حوؿ العموـ استطاع ابف حـز أف يقرر الحد 
األدنى الضروري لكؿ طالب مف عمـ القراءات والحديث والنحو والمغة والشعر 

، كما توجو بطبيعة التساؤالت نفسيا إلى فكرة المفاضمة بيف ()والحساب والطب 
وىو عنواف استعممو ". مراتب العموـ"العموـ، وىذا ما يوحي بو عنواف رسالتو 

إحصاء "، ولعمو ىو ذلؾ الكتاب نفسو الذي سمي مف بعد ()الفارابي مف قبؿ 
َوَديف ابف حـز لمفارابي يتجاوز العنواف إلى فكرة المفاضمة نفسيا التي ". العموـ

عرضيا الفارابي أيضًا في إحدى رسائمو األخرى، إال أف ابف حـز انتقؿ بالمفاضمة 
إلى مستوى جديد لـ ييتـ بو الفارابي، لمفرؽ األصيؿ بيف توجو الرجميف، فأفضؿ 

ما أدى إلى الخالص في دار الخمود ووصؿ إلى الفوز في "العمـو لدى ابف حـز 
، وذلؾ ىو عمـ الشريعة، إذ حقيقة العمـ ما ينفع في الدار العاجمة ()"دار البقاء

واآلجمة، وليس معني ىذا أف العموـ األخرى ُمطَّرحة، بؿ كؿ عمـ منيا لو فضؿ 
في ذاتو وفضؿ في أنو درجة تصؿ بصاحبيا إلى إتقاف العمـ األسمى، ولما كاف 

اإلنساف ال يستطيع أف يحيط بالعمـو كميا فإنو ينصح بأف يأخذ مف كؿ عمـ 
ثـ يعتمد العمـ الذي ... ومقدار ذلؾ معرفتو بأغراض ذلؾ العمـ فقط "بنصيب، 

يسبؽ فيو بطبعو وبقمبو وبحيمتو فيستكثر منو ما أمكنو، فربما كاف ذلؾ منو في 
كبابو  عمميف أو ثالثة أو أكثر عمى قدر زكاء فيمو وقوة طبعو وحضور خاطره وا 

، وىنا يعود ابف حـز ليقرر الحد األدنى الصالح مف كؿ عمـ ( )...عمى الطمب 
ولكف عمى نحو متدرج لكي يرسـ برنامجًا تربويًا لمدارس، يوصمو في النياية إلى 
إتقاف عمـ الشريعة، وىذا ىو المنيج األفالطوني الذي تطمب فيو العمـو بالتدريج 

كما يعرؼ كؿ مف لو إلماـ بمنيجو التعميمي . أيضًا لمبموغ إلى مرحمة الديالكتيؾ
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في كتاب الجميورية، ولكف ما ىي ىذه العمـو التي يفترض في الدارس أف يعرفيا؟ 
ىنا يفارؽ ابف حـز ذلؾ التعداد الذي أوصميا مف قبؿ إلى أربعة عشر عممًا، 

ليضع قاعدة جديدة في التصنيؼ لـ يتنبو ليا أحد سوى الفارابي عمى نحو عاـ، 
ثالثة عمـو تتميز بيا أمة : وىي أف العمـو عند كؿ أمة وفي كؿ زماف ومكاف سبعة

عمـ شريعتيا، وعمـ أخبارىا، وعمـ لغتيا ؛ وأربعة تتفؽ فييا : عف أخرى، وىي
أف العودة . ()عمـ النجوـ، وعمـ العدد، وعمـ الطب، وعمـ الفمسفة: األمـ، وىي

إلى سحر الرقـ سبعة في ىذه القسمة يجب أف ال يوقع في الوىـ بأنيا متناقضة 
أو )مع القسمة األولى إلى أربعة عشر، ألف التدقيؽ يجعمنا نرى أف عمـو األوائؿ 

كانت في حسب اإلحصاء األوؿ أربعة، وىي كذلؾ في  (العمـو المشتركة بيف األمـ
اإلحصاء الثاني بفرؽ واحد وىو وضع الفمسفة في موضع المنطؽ ألنيا أعـ في 
الداللة، أما العمـو الخاصة بكؿ أمة عمى حدة فإف ما عد في اإلحصاء األوؿ ىو 

عمـ القرآف، الحديث، : تعريفاتيا، فعمـ الشريعة يساوي في اإلحصاء األوؿ
؛ وعمـ (مع وضع لفظتي الكالـ والفقو موضع المذاىب والفتيا)المذاىب، الفتيا 

المغة يساوي المغة، النحو، الشعر، وعمـ الخبر عمى حالو في كمييما؛ ثـ ىناؾ 
. عمماف في اإلحصاءيف يكوناف نتيجة عف العمـو وىما عمـ البالغة وعمـ العبارة

وال يخضع ابف حـز لواقع التأليؼ كما خضع مفكرو المشرؽ فعدوا في العمـو 
بمعنى تحويؿ المعادف )أمرًا ال ينطبؽ عمييا اسـ العمـ مثؿ الطمسمات والكيمياء 

والسحر والشعوذة، ال ألف ىذه األشياء قد تتعارض مع بعض معتقده  (إلى ذىب
نما ألنيا كانت عمومًا عند ناس ثـ درس رسميا  فمف ذلؾ عمـ السحر "الديني، وا 

، أي أف ()" وعمـ الطمسمات، فإف بقاياىا ظاىرة الئحة، وقد طمس معرفة عمميا
ابف حـز يرى أسسيا ووسائميا قد خفيت وال سبيؿ إلى استعادتيا، ومف قبيؿ ىذيف 
العمميف الموسيقى، وقد يبدو ىذا مستغربًا ألوؿ ولية، ولكف الذي يعنيو ابف حـز 
ىو الموسيقى التي يحكوف أنيا كانت تشجع الجبناء وتسخي البخالء وتؤلؼ بيف 
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 ثالثة أنواع مف الموسيقى لـ يعد ليا وجود، فأما الموسيقى التي ال –النفوس 
، ويضيؼ إلى ىذيف عمـ ()تصنع مثؿ ىذه المعجزات فإنو ال ينكر وجودىا

الكيمياء، فيو بخالؼ الطمسمات والموسيقى المذيف ووجدا ثـ عدما، لـ يكف لو 
وأما ىذا الذي يدعونو مف قمب جوىر الفمز فمـ يزؿ غير موجود : "وجود البتة

وباطاًل لـ يتحقؽ ساعة مف الدىر، إذ مف المحاؿ الممتنع قمب نوع إلى نوع، وال 
فرؽ بيف أف يقمب نحاس إلى أف يصير ذىبًا أو قمب ذىب إلى أف يصير نحاسًا 

. ()" وبيف قمب إنساف إلى أف يصير حمارًا أو قمب حمار إلى أف يصير إنساناً 

يتضح مف كؿ ما تقدـ في تاريخ تصنيؼ العمـو ابتداء مف جابر بف حياف 
، أنو كانت لدى المصنفيف (وما بعد ابف حـز ينتمي إلى بحث آخر)حتى ابف حـز 

المتفمسفيف أو المتأثريف بالفمسفة تصورات شمولية منطمقة أساسًا مف موقؼ فكري 
محدد، قد يكوف حينًا يونانيًا في اسمو، وقد يبارح تمثؿ اليونانييف في تصنيفيـ 

إحصاء "، وعمينا أال ننخدع بعنواف كتاب الفارابي (كما وضح عند ابف حـز)لمعمـو 
فنظنو مجرد تعداد ألنواعيا، بؿ ىو كتاب تصنيفي دقيؽ المنحى وسع " العمـو 

، وقد كاف مف الطبيعي المجوء إلى تمؾ القسمة الثنائية ()األفؽ يعتمد أساسًا فمسفياً 
النظرة إلى العموـ، كما كاف مف الطبيعي التفاوت بيف المصنفيف في إيالء األىمية 

أو األفضمية ليذا القسـ مف العمـو دوف ذاؾ، وقد استطاع ابف حـز أف يتجاوز 
بيف الشقيف، حيف وضع نصب عينيو أف كؿ شيء يفعمو " التكافؤ"حتى مفيـو 

المرء مف عمـ وغيره فيجب أف يقوـ بأدائو خالصًا هلل، وعمى أساس ىذه الحقيقة 
جياد المرء نفسو فيما ال ينتفع بو إال "نظر إلى أف العموـ كميا تخدـ غاية واحدة  وا 

في ىذا الدار مف العمـو رأي فائؿ وسعي خاسر، ألف المنتفع بو في ىذه الدار مف 
العموـ إنما ىو ما اكُتِسب بو الماؿ أو ما ُحفظت بو صحة الجسـ فقط منيما، 

، ويرى ابف حـز أف العمـ ليس أحسف السبؿ لكسب الماؿ ()" وجياف ال ثالث ليما
كما أف حفظ صحة الجسد ال بد أف يكوف تابعًا لحفظ صحة النفس، وليذا استطاع 
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أف يوحد الغاية مف خالؿ تصنيفو فيراىا في طمب عمـ الشريعة، مثمما كانت سائر 
فالشريعة تصمح الجسد والنفس . العمـو عند المصنفيف المتفمسفيف في خدمة الفمسفة

معًا، وليذا فيي مقدمة عمى الفمسفة التي ىي مقصورة عمى إصالح األخالؽ 
النفسية، وال يمكف إصالح أخالؽ النفس بالفمسفة دوف النبوة إذ طاعة غير الخالؽ 

، والشريعة تحقؽ غايتيف أخرييف ال تحققيما الفمسفة، وىما- عز وجؿ– : ال تمـز
يجاد األمف في ىذه الدنيا، والفوز بالنجاة  ترتيب الوضع اإلنساني بدفع التظالـ وا 

وعمى ىذا األساس ال تفرض الفمسفة بؿ تندمج مع سائر العمـو في . في اآلخرة
خدمة الشريعة، إذ ال ينكر ابف حـز ما ليا مف فائدة شأنيا شأف سائر العمـو 

النافعة، وبذلؾ تجاوز ابف حـز التقسيـ الثنائي لمعموـ، وىي عمى وعي بو، ليربط 
فالعمـو كميا متعمؽ بعضيا "جميع العموـ معًا في تساندىا وشد بعضيا أزر بعض 

وفي ىذا يتجمى لنا إلى أي حد . ومف ثـ ال يستغني منيا عمـ عف غيره" ببعض
ذا كاف ابف عبدالبر يمتقي  فارؽ ابف حـز المصنفيف المشارقة في الرؤية والتنظير، وا 
بو، فذلؾ مما ال غرابة فيو، فقد كاف الرجالف صديقيف وبينيما مجاالت لقاء كثيرة 
في الرؤية وتبادؿ اآلراء، ولعؿ ابف حـز ىو صاحب التأثير الواضح في معاصره، 
فقد تمت كتاباتو في العموـ ومراتبيا في دور مبكر، ونحف نرى في تصوره رسوخًا 

وتبدو . ووضوحًا أقوى مف تصور ابف عبدالبر وأشد منو احتفااًل بالموضوع نفسو
في " ضرورياً "في أنو خالفًا لالتجاه العاـ بيف أبناء بمده وجد لعموـ األوائؿ مكانًا 

منيج التصنيفي، ىؿ كاف ابف حـز ييوف مف شأف التعارض المفترض الذي يقيمو 
اآلخروف بيف ما يسمى عمـو األوائؿ وما يسمى عمـو الشريعة؟ أف مف عرؼ ابف 
حـز الذي طمب الفمسفة ودرس المنطؽ وألؼ فيو ووجيت إليو مف أجؿ ذلؾ تيـ 

مختمفة ال يستكثر منو ىذا الموقؼ، بعد أف استباف لو شخصيًا سالمة منيجو الذي 
فكري " ُمَرّكب"مارسو عمميًا، فنظرتو ىذه ىي خالصة لتجربتو الذاتية محمولة عمى 

. مفمسؼ
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إحسان عباس . د
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الهوامش 

انظر مسألة تصنيؼ المعرفة العممية ىنا في الشرقيف األدني واألوسط  (1)
وخاصة ) 204-193: خير اهلل يؼ، ص. ـ.في القروف الوسطى، بقمـ ـ

، السنة الثانية، دمشؽ 5، 4مجمة التراث العربي، العدداف . (197:ص
. (عدد خاص عف ابف سينا)

أصناؼ "ولعمو " إضافة العموـ"لحميد بف سعيد بف مختار المتعمـ كتاب  "(2)
: طيراف. ط) 220: ذكره ابف النديـ في الفيرست الحاشية" العموـ
1971 .)

في داللة لفظة عمـ عمى الحديث وحده، انظر مثاًل تقييد العمـ لمخطيب  (3)
 وخاصة 1974يوسؼ العش، الطبعة الثانية، : البغدادي، تحقيؽ

. 5: ص2: الحاشية

: 3)الدكتور سميـ النعيمي : ربيع األبرار لمزمخشري، تحقيؽ: انظر (4)
. ، واألقواؿ كثيرة ىنا في المصادر المختمفة1982، بغداد، (193

. 201: 3ربيع األبرار  (5)

، دار (50-49: 2)جامع بياف العمـ وفضمو ألبي عمر بف عبدالبر  (6)
. الفكر، بيروت

: مصر (43: 1)كراوس . رسائؿ فمسفية ألبي بكر الرازي، جمعيا ب (7)
1939 .

. 44: 1المصدر السابؽ نفسو  (8)

أف قياـ الشريعة : "يعكس األستاذ محمد وقيدي، ىذا الوضع حيف يقوؿ (9)
الجديدة قد أدى إلى قياـ معارؼ جديدة لـ تكف معروفة لدى األوائؿ، وىذه 
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المعارؼ مشروعة وضرورية الرتباطيا بأىداؼ الشريعة، لذلؾ فإنو ينبغي 
" النظر في الكيفية التي تدمج بيا ىذه المعارؼ التي كانت معروفة قبميا

( 1982: مارس)في مجمة دراسات عربية ... المبادئ المعرفية : انظر
72 .

(10) G. Sarton, Introduction to the History of Science, Baltimor, p. 128, n.b 

: ص)تسع رسائؿ في الحكمة والطبيعيات لمشيخ الرئيس ابف سينا  (11)
.  1908مصر،  (، مف الرسالة الخامسة في أقساـ العمـو العقمية105

 .46: 2جامع بياف العمـ  (12)

 .المصدر السابؽ نفسو (13)

كراو س، القاىرة، . ، نشرب ب(100: كتاب الحدود)رسائؿ جابر  (14)
منيج البحث العممي عند العرب لجالؿ محمد : ، وانظر أيضاً 1354

 .1972بيروت،  (61: ص)عبد الحميد موسى، 

 .التعميؽ السابؽ: انظر (15)

 (.316: ص)الفيرست البف النديـ، تحقيؽ رضا تجدد  (16)

: 1)محمد عبد اليادي أبو ريدة : رسائؿ الكندي الفمسفية، تحقيؽ (17)
 .1950، مصر، (272

 .373: 1المصدر السابؽ  (18)

ال يتحدث الكندي في رسالتو المشار إلييا عف تفرعات العمـو الدينية،  (19)
نما يتحدث عف تفرعات الفمسفة وىي تنقسـ قسميف عمـو ىي آلة : وا 

، وعمـو (مف عدد وىندسة وتنجيـ وموسيقى )كالمنطؽ والرياضيات 
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كالطبيعيات وعمـ النفس )تطمب لذاتيا عمى المستوييف النظري 
 (.كاألخالؽ والسياسة)، والعممي (والميتافيزيقا

( 47-46:ص)الدكتور عثماف أميف، : إحصاء العمـو لمفارابي، تحقيؽ (20)
 .1949مصر، 

 .53: إحصاء العموـ (21)

 .54: إحصاء العموـ (22)

، ألنو (116: تسع رسائؿ)أصبحت أقساـ المنطؽ تسعة عند ابف سينا  (23)
عد فييا ايساغوجي أو المدخؿ لغرفورويوس، وقد أخذ بيذا بعض مف 

 .جاءوا بعده

 .112: تسع رسائؿ: انظر (24)

إستيحاء الواقع العممي في التصنيؼ شيء والقوؿ بأف التصنيؼ لمعمـو  (25)
يبيف المعيار ا لذي تقاس بو المعارؼ في كؿ عصر شيء آخر، 

فالمعيار لدى معظـ ىؤالء الفالسفة لـ يكف يعكس معيارًا عصريًا ىامًا 
 (.72-71: راجع مقالة وقيدي المذكورة سابقًا، ص)

ضمف رسائؿ الفارابي،  (21-20): كتاب التنبيو عمى سبيؿ السعادة (26)
 .(وكؿ رسالة مرقمة عمى حدة) 1345حيدر آباد الدكف، 

، ضمف رسائؿ الفارابي، (1:ص)رسالة في فضيمة العمـو والصناعات  (27)
 .التعميؽ السابؽ: انظر

 .1957بيروت،  (275-266: 1)رسائؿ أخواف الصفا  (28)

يخرج ابف سينا بعض الشيء عف مفيـو أرسطاطاليس في منطؽ  (29)
، حيف يجعؿ العموـ النظرية 1910السفمية، . (6:ص)المشرقييف 
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العمـ الطبيعي، والعممي الرياضي، والعمـ اإلالىي، والعمـ الكي، : أربعة
والكتاب ناقص ال يفي بما وعد بو في المقدمة ولذلؾ فميس واضًا ما 

 .يعنيو بالعمـ الكمي

 .116-110: تسع رسائؿ (30)

: القاىرة. ط)الدكتور أحمد غراب : اإلعالـ بمناقب اإلسالـ، تحقيؽ (31)
مقالة :  وما بعدىا، وانظر تصنيؼ العمـو لدى ابف حـز87(: 1967

: ص (1983: مارس)لمدكتور سالـ يفوت في مجمة دراسات عربية 
63-64. 

الدكتور إبراىيـ :، تحقيؽ(105: ص)رسائؿ ابف حياف التوحيدي  (32)
 .الكيالني دمشؽ، دوف تاريخ

 .106: رسائؿ أبي حياف (33)

 .153: الفيرست (34)

 .319: الفيرست (35)

 .104: رسائؿ أبي حياف (36)

 .108: رسائؿ أبي حياف (37)

 .109: المصدر نفسو (38)

 .116: المصدر نفسو (39)

 .1342القاىرة، . ط (5-4: ص)مفاتيح العمـو لمخوارزمي  (40)

، تحقيؽ (41) الدكتور إحساف : التقريب لحد المنطؽ والمدخؿ إليو البف حـز
 .1959بيروت،  (1: ص)عباس 
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عمـ : "باسـ (10: ص)أشار إليو ابف حـز في موضع آخر مف التثريب  (42)
 ".النظر في اآلراء والديانات واألىواء والمقاالت

، تحقيؽ (43)  .1956القاىرة،  (80: ص)إحساف عباس : رسائؿ ابف حـز

 .201: التقريب (44)

 وما بعدىا، والرد عمى ابف النغريمة ورسائؿ أخرى 63: رسائؿ ابف حـز (45)
، تحقيؽ  ( وما بعدىا160: ص)الدكتور إحساف عباس : البف حـز

 .1960القاىرة، 

مقالة في إحصاء : " وقد جاء في فاتحة إحصاء العموـ321: الفيرست (46)
 ".العموـ، كتاب أبي نصر محمد بف محمد الفارابي في مراتب العموـ

 .62: رسائؿ ابف حـز (47)

 .73: رسائؿ ابف حـز (48)

 .78: رسائؿ ابف حـز (49)

 .60-59: رسائؿ ابف حـز (50)

يمكف أف يقارف ابف حـز ىنا بمعاصرة وصديقو ابف عبدالبر، فإنو  (51)
: 2جامع بياف العمـ )رفض الموسيقى والميو عمى شرائط العمـ واإليماف 

47 .) 

 .60: رسائؿ ابف حـز (52)

 حيث يناقش أرنالديز 59-58: ينظر في ىذا مقالة الدكتور سالـ يفوب (53)
: باريس)وماسينيوف، فيما كتباه في كتاب ليما عف العمـ العربي 

، حيث يذىباف إلى أف العرب تخموا (488: الجزء األوؿ، ص- 1966
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عف رؤية قاعدة فمسفية في تصنيفيـ لمعموـ، وأف ما قاموا بو ىو عمؿ 
- عمى تباعد وتقارب بينيما- وحسب، والفارابي وابف حـز" إحصاء"

 .يدحضاف ىذه المقولة

 .ضمف رسائؿ ابف حـز (61: الطبعة األولى)رسالة مراتب العمـو  (54)

.  وما بعدىا46: رسائؿ ابف حـز (55)
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