كيف
تصنف مكتبتك اللغوية اخلاصة؟

دمحم خري رمضان يوسف
صفر  8341هـ

مقدمة
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وأصحابه ومن وااله.
جيد القارئ يف هذه اخلطة طريقة فهرسة وتصنيف املكتبة اللغوية الشخصية ،وأعين املكتبة
أرقاما هلا،
العربية منها ،وقد يكون بينها كتب بلغات أخرى ،مثل القواميس ،وتعلم اللغات ،ولذلك خصصت ً
وإن كانت قليلة.
ومتثل عملي هنا فيما يلي:
 -1جاء يف أوله :طريقة تنظيم املكتبة (فهرستها) الذي نقلته من كتايب "خطة تصنيف علوم الدين
اإلسالمي".
 -2أرقام موجزة ختص علم اللغة وما يتعلق به ،قبل البدء خبطة اللغة العربية.
 -3اختصرت "اخلطة املوسعة لعلوم اللغة العربية" لصاحب هذا الكتاب ،لتناسب املكتبات الشخصية ،ذلك
املوسعة وضعت للمكتبات العامة والوطنية واجلامعية وما شاهبها.
أن َّ
 -4أضفت إليها يف األخري أرقام اللغات األخرى إبجياز شديد ،من الطبعة الثانية من "موسوعة التصنيف
العشري" اليت ترمجها األستاذ دمحم عوض العايدي ،كما ذكرته يف مقدمة اخلطة املوسعة ،مع االستفادة من
الطبعة ( )11اليت ترمجها األستاذ فؤاد إمساعيل فهمي.
وميكن العودة إىل اخلطة املوسعة لالستفادة من أرقامها إذا كانت املكتبة اخلاصة كبرية.
وهللا املوفق.

تنظيم املكتبة
أدوات العمل والفهرسة ابختصار
كانت أدوات التصنيف ساب ًقا تتلخص يف :اخلطة ،والبطاقة ،وملصق التكعيب .وبعد انتشار احلاسبات
تدون عليها بياانت الكتاب ،ورقمه ،مع رقم الطلب ،ورؤوس
اآللية استغين عن البطاقة ،اليت كانت َّ
املوضوعات ،واملتابعات.
وصارت هذه البياانت تدون يف احلاسب بعد برجمته بدل البطاقة ،حبيث يكون لكل قسم منها حقل
خاص ،لتُسرتجع معلوماته عن طريق ِّ
حمرك البحث.
وعلى هذا ال فرق يف إثبات بياانت الكتاب ،سواء أكانت على البطاقة أم على احلاسب.
أما بياانت الكتاب الشكلية ،وتسمى الفهرسة الوصفية .فإهنا تتضمن املعلومات اآلتية.
 /1عنوان الكتاب كامالً.
 /2اسم املؤلف كما هو موجود على الكتاب ،ويتبعه احملقق واحملرر واملرتجم...اخل
 /3رقم الطبعة.
 /4وصفها.
 /5مكان النشر (وإذا تعدَّد املكان يذكر) ،وإذا مل يُذكر يوضع :د .م.
 /6الناشر (وإذا تعدد يذكر كذلك ،وإذا مل يذكر يوضع :د.ن) ،وإذا كان الناشر هو املؤلف فإنه يكتب
امسه يف حقل الناشر.
 /7سنة النشر ،وإذا مل توجد تق َّدر ،فيقال :حنو 1411هـ ،أو يوضع :د .ت ،يعين بدون اتريخ.
 /1عدد الصفحات.
 /9حجم الكتاب.

 /11السلسلة.
وإذا كان الكتاب حيتوي على حواش وتعليقات ،أو أن معه كتبًا أخرى (جمموع) ،فيلزمه ما يسمى (الفهرسة

التحليلية) ،فيذكر يف حقل (التبصرة) يعين املالحظة ،أنه يليه كتاب كذا لفالن ،وتعدَّد ،وتعمل له متابعات (يف
حقل خاص) ،يعين أنه تعدَّد العناوين وأمساء املؤلفني حىت ميكن اسرتجاعها ،على أنه ميكن االسرتجاع إذا حدد
البحث يف التبصرة ،أو حىت يف البحث العام ،وهو حسب الربجمة اليت اختارها صاحب املكتبة حلاسوبه.
ويقوم صاحب املكتبة بتقنني اسم املؤلف أعاله ،ألجل تتميم عملية التصنيف.
وتقنني االسم احلديث سهل ،وهو قلبه ،بتقدمي الشهرة على االسم واسم األب ،مثل :السباعي ،مصطفى.
أما االسم القدمي فإنه ينظر يف املصادر العتماد شهرته ،مثل :السيوطي ،عبدالرمحن بن أيب بكر .ويتبع بسنة
الوفاة ملن يهتم بذلك.
وميكن ألصحاب املكتبات الشخصية أن يعتمدوا على "األعالم" للزركلي ،حيث إنه يضع يف أعلى الرتمجة
شهرة العلم فقط .أما املكتبيون فإهنم يستخدمون مراجع لذلك تسمى (مداخل املؤلفني).
كما يستخدمون ما يسمى (رؤوس املوضوعات) وهي رؤوس مقننة تدل على موضوعات العلوم ،تفيد
الباحثني كثرياً ،وهلا مراجع كذلك ،وإذا أراد صاحب املكتبة الشخصية استخدامها اقتناها ،وقرأ املقدمة ليتعلم
كيف يستخدمها .وما دامت املكتبة شخصية فإنه ميكن لكل شخص أن خيتار أمساء املوضوعات اليت يريدها،
ولكن األفضل االستفادة من جهود املكتبيني يف ذلك.
ويف أعلى ما يسمى (جسم البطاقة) يوجد حقالن مهمان ،مها:
 /1رقم التصنيف.
 /2رمز املؤلف.
أما رقم التصنيف فهو موضوع كتابنا.

وأما رمز املؤلف ،فيكون ابختيار احلرف األول من شهرته ،مث احلرف األول من امسه ،مث احلرف األول من
عنوان الكتاب .وال ُُتسب حروف (ال ــ) التعريف ،و (ابن) و(أبو).
فمثالً كتاب ُخلق املسلم للشيخ دمحم الغزايل يكون الرمز كالتايل :غ م خ ،ويكون أعاله رقم التصنيف ،وهو

.212

وهذان الرقمان (رقم التصنيف مع رمز املؤلف) يشكالن (رقم الطلب) ،يعين أنه يُعرف الكتاب أين هو
هبذين الرقمني .ويكون الرتتيب حسب الرقم ،مث احلروف.
وهذا منوذج تطبيقي للحقول اليت تربمج يف احلاسب اآليل ،مع فهرسة وتصنيف كتاب معني .وتفاصيل
فيدون عليها رقم الطلب (رقم التصنيف ورمز
الفهرسة يف مصادرها ،وملصقات التكعيب َّ
ُتصل من املكتباتَّ ،
املؤلف) وتلصق يف كعب الكتاب ،ويوضع عليها الصق شفاف حىت ال يتأثر ابللمس.

منوذج للفهرسة والتصنيف
رقم الطلب125 :
رمز املؤلف :ي م آ
املدخل (اسم املؤلف مقننًا) :يوسف ،دمحم خري رمضان
العنوان :آداب إعارة الكتاب يف الرتاث اإلسالمي
بيان املسؤولية (املؤلف ومن يف حكمه من احملققني واحملررين واملعلقني :)...دمحم خري رمضان يوسف
الطبعة :ط1
مكان النشر :بريوت
الناشر :دار ابن حزم
بيان التوريق (عدد الصفحات) 146 :ص
تبصرة مع (كتب أخرى مع هذا الكتاب) :يليه :جزء فيه عاريَّة الكتب /أليب بكر اليزدي .بذل اجملهود
يف خزانة حممود /جلالل الدين السيوطي
رؤوس املوضوعات (أهم موضوعات الكتاب) :اإلعارة (كتب)
متابعات (مؤلفون آخرون مع مؤلفاهتم):
اليزدي ،أمحد بن دمحم ،ت 429هـ .جزء فيه عاريَّة الكتب
السيوطي ،عبدالرمحن بن أيب بكر ،ت  911هـ .بذل اجملهود يف خزانة حممود
عناوين أخرى :جزء فيه عاريَّة الكتب
عناوين أخرى :بذل اجملهود يف خزانة حممود

اللغات
411
411
412
413
414
415
416
417
411
419

اللغة (األعمال الشاملة)
علم اللغة املقارن
االشتقاق (يف اللغة ،بدون ُتديدها) يشمل الداللة
املعاجم املتعددة اللغات
البالغة ،األصوات
النحو والصرف (بدون ُتديد لغة)
العروض
علم اللهجات ،وعلم اللغة التارخيي
علم اللغة التطبيقي (النصوص) يشمل الرتمجة ،واملطالعة ،وأتليف املعاجم ودراستها يف
413.121
اللغة البنائية غري املنطوقة واملكتوبة (لغات اإلشارة للصم والبكم)..

اللغة العربية
ملخص اخلطة
411
411
412
413
414
415
416
417
411
419

اللغة العربية (األعمال الشاملة)
الكتابة واألصوات
االشتقاق
املعاجم ،دوائر املعارف ،فهارس األلفاظ
علم البالغة
النحو والصرف
العروض والقافية
اللهجات العربية
علم اللغة التطبيقي
النقوش والربدايت

اخلطة ابختصار
مما يناسب املكتبات الشخصية
384

اللغة العربية (األعمال الشاملة)

الحظ :التقسيمات الشكلية اآلتية بعد الفاصلة من  411ميكن
استخدامها مع علوم اللغة العربية عامة
الفلسفة والنظرايت
411.1
اللغة واإلعالم
411.14
مسارد (ببليوجرافيات) ،وقد يذكر مبصطلحات أخرى ،مثل :احلركة
411.16
اللغوية ،واجلهود اللغوية ،املصادر واملراجع.
 411.19علم اللغة النفسي ،وعلم االجتماع اللغوي
 411.223أطلس اللغة العربية ،الرسوم البيانية
اللغة لفئة معينة من األشخاص (مثل األطباء ،الع ي الكرة ،الرحالة)
411.24
 411.215معاجلة البياانت اللغوية إلكرتونيًّا (تطبيقاهتا على احلاسوب ،اسرتجاعها آليًّا)
املوسوعات اللغوية
411.3
الحظ :املصطلحات والقواميس ومعاجم األلفاظ والكلمات يف 413

411.4

411.421
411.422
411.432
411.433
411.439
411.47

موضوعات خاصة
تصنف هنا اللغة العربية واملوضوعات األخرى حبذر ،حبيث ال تصطدم مع
التقسيمات الشكلية السابقة والالحقة ،أضف إىل الرقم ( )4يف 411.4
أرقام املوضوعات ،مثل:
اللغة العربية والدين اإلسالمي
اللغة يف القرآن الكرمي
اللغة والسياسة
اللغة واالقتصاد
اللغة والعادات والتقاليد الشعبية
اللغة والفنون

 411.4792اللغة واملسرح
املطبوعات الدورية
411.5
تصنف هنا اجملالت املهتمة ابللغة العربية ،والكتب السنوية اليت ُتتوي على
حبوث ودراسات ولقاءات لغوية سنوية
اجلمعيات واهليئات واجملامع والنوادي اللغوية
411.6
املؤمترات والندوات واللقاءات واجللسات والفعاليات واألايم اخلاصة ابللغة
411.63
العربية
تعلم اللغة العربية وتعليمها ،األنشطة اللغوية ،وتصنف هنا مصادر تعلم
411.7
اللغة
املقررات واملناهج الدراسية (ومثلها اإلرشادية)
411.71
طرق البحث ،والبحوث
411.72
تصنف هنا البحوث والدراسات اللغوية العربية على النهج التارخيي والوصفي
واإلحصائي والتجري ي وامليداين
معارض عن اللغة
411.74
االمتحاانت واالختبارات اللغوية ،األسئلة واألجوبة ،التمارين
411.76
املسابقات واملنافسات ،املهرجاانت ،املكافآت ،الدعم املايل.
411.79
يشمل املنح الدراسية ،اجلوائز
اجملموعات اللغوية ،املقاالت واحملاضرات
411.1
املعاجلة التارخيية واجلغرافية
411.9
اللغة العربية يف كل بلد (أحواهلا وتطورها)
مثال :اللغة العربية يف الصومال411.9673 :
388

الكتابة واألصوات

يشمل :واإلمالء واخلط
النقوش والكتابة القدمية تصنف يف 419

411.1

األجبدية

411.2

اإلمالء

411.3
411.319

اخلط العريب جبميع أنواعه
(اخلط كزخرفة يصنف يف الفنون)
اتريخ اخلط العريب

38811

األصوات
يشمل النظام الصويت وتغيريه ،أصوات اللغة العربية وتكوينها
يشمل الصوائت والصوامت وأشباههما

411.52

اهلجاء والنطق
يشمل اختالف اهلجاء والنطق وتطوره

411.6

التنغيم والتجويد
يشمل الطبقات واملقامات الصوتية ،النربات ،الوصل ،الوقفات ،الفواصل،
السكتات...

384

االشتقاق (اشتقاق األلفاظ)

412.1

412.2
412.3

يشمل دراسة أصل الكلمات وشكلها ومعناها وتطورها عرب العصور واألماكن املختلفة
األلفاظ واملعاين (يذكرها البعض مبسمى "علم الداللة" ،الذي هو علم املعاين ،أو علم املعىن ،يعين معاين
األلفاظ ،وهو غري "علم املعاين" يف البالغة العربية ،وإن كان الثاين جزءًا منه .فهو علم يدرس املعىن ،ليس
بالغيًّا ،ولكن لبيان معىن اللفظ).
املرتادفات واألضداد
املتقابالت واملتجانسات

412.413

األلفاظ الدخيلة
يشمل األخطاء اللغوية
يضاف رقم اللغة  9–1من اجلدول السادس إىل الرقم األساس  ،412.4مثال :األلفاظ
الفارسية يف اللغة العربية 412.49155
معاجم األخطاء اللغوية

412.4

384

املعاجم
تصنف هنا املعاجم العربية األحادية اللغة (عريب  -عريب)
الحظ :هذه املعاجم ختص الكلمات ،لبيان معناها ،أما املوسوعات

413.121

413.1
413.11
413.14
413.15
413.11

اللغوية ودوائر معارفها فتصنف يف 411.3
نشأة املعاجم وتطورها ،ودراسة أنواعها ،وطرق ترتيبها ،ومدارسها
وميكن متييز املعاجم القدمية حبرف (ق) ،واحلديثة حبرف (ح) مثل:
لسان العرب  413ق
املعجم الوسيط  413ح

املعاجم املتخصصة (بشكل عام)
املعاجم العامة املخصصة لفئات معينة ،كالطلبة ،مثل املعاجم املدرسية واجلامعية وما إليها.
معاجم املرتادفات واألضداد
معاجم املعاين (داللة األلفاظ)
يشمل معاين األمساء والكىن واأللقاب
غريها ،مثل :ألفاظ القيم واألخالق ،ألفاظ األدوات ،أمساء بقية األشياء،
ما بنته العرب على أوزان معينة ،معاجم أمساء احليوان

 9-4املعاجم الثنائية اللغة ،واملتعددة اللغات

يضاف لرقم األساس  413رقم اللغة  9 – 1من اجلدول السادس مثال :معجم عريب
– إجنليزي ( 413.2يصنف هكذا يف املكتبات اإلجنليزية ،حيث يصنف املعجم يف
اللغة األقل معرفة) ،أما معجم إجنليزي – عريب (أو عريب – إجنليزي) يف املكتبات

العربية فرقمه  ،423.1وفرنسي – عريب ( 443.1حيث اللغتان اإلجنليزية والفرنسية مها
األقل معرفة)
وهذه أمثلة ألرقام القواميس األجنبية – العربية ،أو العربية – األجنبية:
قاموس عريب – إجنليزي (أو إجنليزي – عريب،
423.1
وهكذا)
قاموس عريب – أملاين
433.1
قاموس عريب – فرنسي
443.1
قاموس عريب – إيطايل
453.1
قاموس عريب – إسباين
463.1
قاموس عريب – التيين
473.1
 419.331قاموس عريب  -يوانين
 491.5113قاموس عريب – فارسي
 491.59131قاموس عريب – كردي
 491.71131قاموس عريب  -روسي
 492.4131قاموس عريب – عربي
 493.213قاموس عريب  -قبطي
 493.3131قاموس عريب – أمازيغي
 493.721.1قاموس عريب – هوسا
 494.3131قاموس عريب – تركي
 495.1131قاموس عريب – صيين
 495.6131قاموس عريب – ايابين
383

علم البالغة (األعمال الشاملة)

414.1
414.3

علم املعاين
علم البيان ،ويشمل:

الحظ :النصوص البليغة (النثر) تصنف يف األدب ()119

414.31
414.33
414.35
414.37
414.5
414.55

التشبيه
احلقيقة واجملاز
االستعارة
الكناية
علم البديع
السرقات الشعرية

381

قواعد اللغة العربية (النحو والصرف)

415.1
415.19
415.2
415.3

معا
تصنف هنا األعمال الشاملة يف النحو والصرف ً
النحو
اتريخ النحو (نشأة وتطور علم النحو .يشمل النقد)
العوامل
املدارس واملذاهب النحوية ،اختالف النحاة

415.31
415.33
415.35
415.37
415.31
415.39

415.1172
مدرسة البصرة
مدرسة الكوفة
مدرسة بغداد
مدرسة مصر والشام
مدرسة األندلس واملغرب اإلسالمي
املدرسة احلديثة

38111

الصرف

الحظ :اجلهود النحوية للنحاة إذا مل ينتموا إىل مدرسة معينة تصنف يف

تصنف هنا األعمال الشاملة يف الصرف

384

العروض
علم َ

384

اللهجات العربية

يشمل أوزان وحبور الشعر ،القوايف

تصنف هنا األعمال الشاملة يف اللهجات العربية ،القدمية واحلديثة
يشمل الفصيح العامي
الحظ :اللهجات اخلاصة بقبيلة أو قبائل تصنف هنا ولو كانت فصيحة.

وكلها عامية (حمكية) يف عصران
الحظ :إذا ُح ِّدد مكان اللهجة يصنف يف 417.9
املعاجلة التارخيية واجلغرافية (عام)
417.19
 199-194املعاجلة اجلغرافية
يضاف إىل رقم األساس  417.19رقم املكان من اجلدول الثاين ،مثال :اللهجة الكويتية
 ،417.19531اللهجة اللبنانية 417.19566
وتقسم حبسب هلجات املدن ،مثل :هلجة الصعيد مبصر 417.19623
417.1
417.2
417.22
417.24
417.26
417.21
417.4
417.6

اللهجات العربية القدمية
العربية اجلنوبية
يشمل اليمنية القدمية وأقسامها
املعينية
السبئية
احلضرمية
القتبانية
العربية الشمالية البائدة
نقوش ابدت قبل ظهور اإلسالم (مثل النبطية)
العربية الشمالية الباقية

417.62
417.64
417.61

اللهجة الثمودية
اللهجات اللحيانية
اللهجة القرشية (هلجة قريش)

381

االستخدام اللغوي (علم اللغة التطبيقي)

لغواي (ُتليل اخلطاب ،وما يسمى بعلم النص ،أو لسانيات النص)
يشمل دراسة النصوص ً
وتصنف هنا اللغة العربية الفصحى
الرتمجة والتعريب من وإىل اللغة العربية
411.12
يضاف إىل رقم األساس  411.12األرقام من  9-2من اجلدول السادس ،مثال :الرتمجة من
اإلجنليزية إىل العربية 411.122
 411.124الفرتات التارخيية للتعريب والنقل
املعاجلة اجلغرافية للتعريب والرتمجة يف الدول العربية
1299-1294
أضف إىل رقم األساس  411.129رقم املكان  9-4من اجلدول الثاين ،مثال :الرتمجة والتعريب
يف املغرب 411.12964
الكتب األولية لتعليم اللغة العربية للناطقني هبا
411.2
هنا تصنف الكتب اللغوية لتعليم األطفال الناطقني ابلعربية يف الكتاتيب
واحللقات ،مثل :القاعدة البغدادية
الكتب األولية لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا
411.24
القراءة
411.4
القراءة العالجية
411.42
تشمل :صعوابت القراءة ،تصحيح أخطاء القراءة
تنمية مهارات القراءة
411.43
كتب املطالعة
411.6
تشمل املختارات األدبية واملفردات والتمارين والتطبيقات للناطقني ابللغة العربية
كتب املطالعة العربية لغري الناطقني ابلعربية
411.64

389

النقوش والربدايت (الكتابة القدمية)
الحظ :دراسة النقوش والربدايت من انحية آاثرية تصنف يف اآلاثر

419.2
419.3
419.6
419.7
419.1

النقوش العربية املبكرة
يشمل كل ما كان قبل اإلسالم
النقوش العربية يف العهود اإلسالمية
النقوش الصخرية ،واخلشبية ،وعلى التحف
النقوش على الكهوف ،وشواهد القبور ،والعمائر املدنية والدينية
الربدايت العربية

اللغات األخرى
421
421
422
423
425
427

اللغة اإلجنليزية (القدمية واحلديثة)
نظم الكتابة اإلجنليزية
االشتقاق
املعاجم ودوائر املعارف
قواعد اللغة اإلجنليزية وصرفها
الفروق التارخيية واجلغرافية

431
441
451
461
469

اللغات األملانية
اللغات الرومانسية ،اللغة الفرنسية
اللغات اإليطالية
اللغة اإلسبانية
اللغة الربتغالية

أيضا
الحظ :التقسيمات تستخدم للغات األخرى ً

471
411
491
491
492
493
493.1
494.3
495
496
497
491
499

اللغة الالتينية
اللغات اهليلينية ،اللغة اليواننية الكالسيكية
لغات أخرى
لغات هند أوروبية شرقية وكلتية
اللغات األفرو آسيوية (احلام – سامية) ،اللغات السامية
اللغات األفرو آسيوية غري السامية
اللغة املصرية القدمية
اللغة الرتكية
لغات شرق وجنوب شرق آسيا ،اللغات الصني – تبتية
اللغات األفريقية
اللغات الوطنية (األصلية) أبمريكا الشمالية
اللغات الوطنية (األصلية) أبمريكا اجلنوبية
لغات متفرقة
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