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 علوم؛ چیستی، چرایی و چگونگی بندیطبقه

 حامد مصطفوي فرد

 چکیده

 توضعی سازیبهینه و ارزیابی برای مدلی تنظیم

 رفع برای زود، یا دیر که است راهی علوم، فعلی

 هب دستیابی و بشری جوامع معضالت و هانیازمندی

 جمهوری برای نه شود؛ زیرا پیموده باید اصالحات،

 مدل مبنای بر که است پذیرامکان ایران اسالمی

 گیناهماهن دلیل به)کند  ریزیبرنامه غرب سرپرستی

 موجود هایروش نه و( اسالم ارزشی نظام با آن

 به عقیده .باشد اسالم ارزشی نظام پذیرای تواندمی

ای ه، نابسامانی حاکم بر برنامهپژوهشگرانبسیاری از 

جدید آموزشی در بیشتر کشورهای اسالمی، تا حد 

 نش مبتنی بر سلسله مراتبزیادی به سبب فقدان بی

علوم است، که امروزه در نظام سنتی آموزش اسالمی 

 ریزی طرحی مبتنیشود. بنابراین ضرورت پیدیده می

بر اندیشه دینی امری مسلم و آشکار است. اما از طرف 

، یستنگشا های قدیمی نیز مشکلدیگر تکیه بر طرح

ا هبندیاین طبقه هایی دارند وزیرا هریک کاستی

 و عالمان فکرى روش و رویه تابع چیز، هر از پیش

آنانند؛ و گاه  شناسىو جهان نگرش نوع از انعکاسى

 و اجتماعى حوادث علوم، تاریخى تابع موقعیت

و  هاتمدن کیفى گسترش فرهنگى؛ و گاهی نیز تابع

، بندیطبقهتمدن هستند و هر  و علم متقابل تأثیر

 نابراین؛ بفلسفی دارد -اساسی نظری و بنیانی منطقی

مبنای نظری یک مکتب معین فلسفی پدید آمده 

                                                           

 دانشجوی دکترای دانشگاه فردوسی مشهد 
Hamed_amf@yahoo.com 

1. knowledge 

2. science 

3. Discipline 

تی امنیاز به مقد علوم بندیطبقهاست. اما از آنجا که 

دارد، در این مختصر به تبیین چیستی، پیشینه، 

ضرورت، هدف، انواع، اصول و در نهایت الگوهای 

رای ای باشد بپردازیم، تا زمینهبندی میمختلف طبقه

 بندی علوم.های جدید در حوزه طبقهحارائه طر

-الگوهای طبقه بندی، علم،طبقه واژگان کلیدي:

 .بندیبندی، انواع طبقهضرورت طبقه بندی،

 علوم بندیطبقهچیستی 

 : است رایج معنای سه امروزه علم دارای

 نقلی، عقلی، علوم همه بر مشتمل معنایی در .1

 علوم شامل علم امعن این در که 1تجربی، و شهودی

 .است اعتباری و حقیقی

 فلسفی، علومبنابراین  و 2تجربی، علوم معنای به .2

 شوند.معنا قلمداد میبی اخالقی و دینی

به معنای  3اما مراد از علم در اینجا رشته علمی .3

 علم بنابراینهای تصدیقی است. مجموعه گزاره

 رد هاآن میان مناسبتی که است قضایایی مجموعه

 خواه و خاص و شخصی خواه ،شودمی گرفته نظر

 حقیقی. چه و باشند اعتباری چه و کلی قضایای

 یاجغراف علم تاریخ، علم فراگیرنده علم از معنا این

 هاشخصیت نویسیحال شرح و رجال دانش و

 شود.می
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ارائه شده از  1بندیطبقه مختلفی که برای تعاریف

 :این قرار است

 شباهت درجه حسب بر اشیاء منطقی تنظیم .1

 [؛28]

ا هایی که بتقسیم یک مجموعه از اشیاء به قسمت .2

 اند؛مشخصات خاصی به هم مرتبط شده

 یعبارت است از قرار دادن اشیا بندیطبقه .3

طور ههایی که بها و مقولهنظر در طبقهمورد

[ 61] اندمنسجم در یک سلسله مراتب تنظیم شده

 ؛

 دیگر و هاکتاب ساختن مرتب برای اصولی طرح .4

 ؛آنها شکل یا موضوع اساس بر کتابخانه مواد

 هکتابخان هایقفسه در کتاب صحیح جای تعیین .5

 ؛بندیرده نظام یک اساس بر

 تنظیم معنای به بندیرده بایگانی، امور اداره در .6

 است بایگانی یک هایپرونده و مدارک منطقی

 . غیرهو  [52]

 یعموم بندیگروه تنها بندی،رده: گویدیرز میسه

 بلکه ،نیست شناسایی هدف با یا جا تعیین برای اشیاء

 است منطقی نظمی در اشیاء دادن ترتیب همچنین

ز واینار نی شوند؛ محقق اشیاء وابستگی که طوریهب

 است عبارت بندیرده هدف: گویدمی اوعقیده با هم

ناهمانند  اشیای جداسازی و همانند اشیاء گردآوری از

[67]. 

 تتح علوم بندىطبقه یا تطبیقى شناسىعلم

 العلوم، فهرس احصاءالعلوم، العلوم، تقسیم عناوین

 لعلوما کلیات العلوم، انواع العلوم، تنویع العلوم، معجم

. شدمى طرح هانگاریتک و هارساله در آن نظایر و

 ائلرس فارابى، احصاءالعلوم: عبارتند آثار این از برخى

 الحکمة   اقسام خوارزمى، العلوم  مفاتیح الصفا، اخوان

 العلوم   مفتاح رازى، فخر العلوم جامع مسکویه، ابن

 الدینشمس العیون  عرایس فى الفنوننفایس سکاکى،

                                                           
1. Classification 

 انموذج فنارى، شاه محمد العلوم   انموذج آملى، محمد

 امین محمد دانشنامه دوانى، الدین جالل العلوم 

 ى،بیقتط شناسىعلم در دیگر. اثر هاده و استرآبادى

 ورط به و شرافت و تأخر و تقدم علوم، مراتب سلسله

 و شودمى بررسى هادانش میان ارتباط و تمایز کلى

 لمع فالن مثالً. گرددمى ارائه علوم از بندىطبقه نوعى

 این اگرچه. فرع علم فالن و است اصل و رئیس

 اشتهنگ متکلم یا فیلسوف منطقدان، توسط هارساله

 علوم تحقق مقام به ناظر طور عمدهبه  ولى اند،شده

 ینترقدیمى از که فارابى احصاءالعلوم مانند ،هستند

 . [71] هاستنگارى تک قبیل این مدون هاىنمونه

ا بندی ربیان این نکته نیز الزم است که: طبقه

-نوعی شیوه کار مقدماتی و ابتدایی و آغازگر معرفت

 شناسی شمردن، خطاست. فلسفه به هر صورت که

بندی نباشد، مشتمل بر یک هدفش طبقهحتی باشد، 

جداکردن  عنوان مثالبهبندی است. یا چند طبقه

ها از ذوات یا عقل نظری از عقل عملی در فلسفه پدیده

دار )بورژوازی( از طبقه کانت، یا تمییز طبقه سرمایه

کارگر صنعتی )پرولتاریا( و تفکیک زیربنا از روبنا، در 

بندی است. ایر آن نوعی طبقهمکتب مارکس و نظ

ی ابندی از پیش مستلزم نظریهبنابراین هر طبقه

عکس به نوعی است، اما هر نظریه عمومی نیز به

شود. آیا معنی  جدول  رهنمون می بندیطبقه

و  اهموضوع بندیطبقهمندرجات  یک کتاب تنظیم و 

 هایبه تعداد نظریهبنابراین  [56] مطالب آن نیست؟

 هایی نیز از آنها وجود دارد.بندیطبقهه علوم، راجع ب

 علوم بندیطبقهضرورت 

 براى کارآمدى ابزار علمى هر در بندىطبقه

 گفت توانمى معنا یک به و است معرفت و شناخت

 آن حاصل کهنیست  بندىطبقه جز چیزى علم که

 علم، ختاری. باشدنمى است، کثیر توحید و واحد تکثیر

 دىبنطبقه بر افزون دانشمندان که دارد آن از حکایت
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 هاىبندیطبقه قالب در خود، علم متعلقات و موضوع

 بندیرا هم طبقه هادانش و علوم مصنوعى، یا طبیعى

 ورتص فرامعرفتى منظر از که بندىطبقه این. اندکرده

 سهولت و هادانش بهتر شناخت موجب گیرد،مى

 .[69] شودمى یکدیگر با آنها مقایسه

ل ای را تشکیمسائل قابل شناخت، طیف گسترده

دهد و در حالی که در این طیف، بعضی از مسائل می

ند. گیردر ارتباط تنگاتنگ با بعضی دیگر قرار می

هستند و  برخی دیگر از مسائل، دور و بیگانه از هم

چندان ارتباطی با یکدیگر ندارند. از سوی دیگر 

ر قف بر بعضی دیگفراگرفتن بعضی از معلومات، متو

کم، دانستنیک دسته به فهم دسته دیگر است و دست

از مسائل، دور و بیگانه از هم هستند و چندان ارتباطی 

 ه به اینکه فرا گرفتن همهبا توجبا یکدیگر ندارند. 

و به  نیست رمعلومات برای هر دانش پژوهی میس

ای برای همه وجود فرض میسّر بودن، چنین انگیزه

چنانکه ذوق و استعداد افراد هم نسبت به ندارد 

فراگیری انواع مسائل، مختلف است و با توجه به اینکه 

به بعضی دیگر و آموختن  ها وابستهبعضی از دانش

از  آموزشگران . بنابراین ف بر دیگری استیکی متوق

اند که از طرفی مسائل مرتبط و آمدهصدد بردیرباز در

ها و علوم خاص و دانشبندی کنند متناسب را دسته

 بندیص و از طرف دیگر علوم مختلف را طبقهرا مشخ

م دو در نتیجه تق کنند و نیاز هر علمی را به علم دیگر

ه کسانی کنخست تا  کنندیکی را بر دیگری روشن 

 انگیزه یا ذوق و استعداد خاصی دارند بتوانند گمشده

راه  وشمار بیابند خودشان را در میان انبوه مسائل بی

کسانی که  دومرسیدن به هدفشان را بشناسند، و 

های مختلفی از معلومات را فرا خواهند رشتهمی

بدانند از کدامیک آغاز کنند که راه را برای  ،گیرند

ها هموار کند و فراگیری آنها را آموختن دیگر رشته

ها و ترتیب، علوم به قسمت به این .آسانتر نماید

م شد و هر بخش در طبقه و های گوناگون تقسیبخش

 .[42] خاّصی قرار گرفت مرتبه

 سهولت برای علوم بندیاز طرف دیگر تقسیم

 ،تربیت و تعلیم اهداف بیشتر چه هر تأمین و آموزش

 بود محدود بشر، معلومات که آغاز در. گیردمی انجام

 ردک تقسیم دسته چند به را آنها همه که داشت امکان

 نظر در واحدی علم عنوان به را شناسی حیوان مثالً و

 آن در نیز را انسان به مربوط مسائل حّتی و گرفت

 وسعت مسائل یدایره که رفته رفته ولی. گنجانید

 یمختلف علمی ابزارهای آنکه از بعدخصوص به و یافت

 زا بیش شد ساخته تجربی مسائل در تحقیق برای

 دش تقسیم گوناگونی هایشعبه به تجربی علوم همه،

 چنانکه شد، منشعب تریجزئی علوم به علمی هر و

 دارد ادامه ایفزاینده شکل به هم هنوز جریان این

[43]. 

 توجه کرد، پیوند به آندیگر که باید  اما نکته

است  (دیگری بر یکی و در نتیجه تقدم)علوم  تحولی

علوم و ترسیم  برای ترسیم درختواره ضرورت که

 کند. توضیح اینکه: به  دوچندان میرا  جایگاه هریک

 لتحو عامل ترینعمده یا و عامل یگانه برخی، گمان

 ست.ا بشری معارف تحولی بشری، پیوند علوم تکامل و

 بشری معارف و علوم از یک هر نظریه این اساس بر

 لتشکی را بشری معارف حوزه کثیراالضالع از ضلعی

 اضالع از یکی در دگرگونی و تحول نوع هر که دهدمی

 عبارت به و سازدمی متحول را دیگر اضالع همه آن

 ازای )گوشه در که بسیط و کوچک حقیقتی»دیگر 

 معرفت جغرافیای شود، کلمی ( متولدبشری معارف

 همه که کندمی باز جا چنان و کندمی دگرگون را

 . [68]« جنباندمی خود جای از را دیگر معارف

 هایادراک و علوم ارتباط اصل با وجههیچ به ما

 بولق را علوم لیتحو پیوند و نیستیم مخالف بشری

یکی اینکه  :توجه داشت مطلب داریم، اما باید به دو

 لتحو عمده عامل یا منحصر عامل علوم، تحولی پیوند

نیست؛ و از طرف دیگر  بشری معارف حوزه در تکامل و

پر  البته .نیست عمومیت و تکلی دارای اصلی چنین

اصول موضوعه هر علمی در علم  واضح است که غالباً
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رابطه ریاضیات و فیزیک و  شود؛ مثالًدیگر، بیان می

.  هغیریا حتی رابطه علوم طبیعی و علوم فلسفی و 

بنابراین علوم با یکدیگر تعامل معرفتی دارند و 

ز ا کنار گذاشتنترین شیوه مطالعات علمی، اثربخش

ناختی و روی آوردن به مطالعات شحصرگرایی روش

یان ماینگونه نیست که  زیرا که ای است.میان رشته

نداشته باشد، بلکه ارتباط  علوم ارتباطی وجود

 امری مسلم است.برخی دیگر ارگانیک برخی علوم با 

هایی پراکنده، بلکه جزیره هعلوم مختلف نه به مثاب

د ستنای هاجزایی از یک منطقه و نظام سازمان یافته

 ای محکم دارند.که با یکدیگر رابطه

پیشینیان نظریه ارتباط ارگانیک علوم را )البته نه 

به صورت افراطی آن( قبول داشتند. وضعیت دانش در 

ای بود که نه تنها علوم انسانی، بلکه گذشته به گونه

علوم طبیعی و ریاضیات در دامن الهیات و در تعامل 

کردند و فلسفه می با فلسفه و حکمت اسالمی رشد

دار برخی مبانی مهم و اساسی علوم تجربی بود. عهده

م پایة همبستگی علو مالصدار کارش، بربه عنوان مثال 

ها؛ یعنی پیوند عرفان و برهان و قرآن قرار و معرفت

اش در فلسفه از همین روش و رویکرد داشت و نوآوری

یا کتاب منظومه حکیم سبزواری  خواست.برمی

مشتمل بر چهار کتاب منطقیات، طبیعیات، الهیات و 

های لف میان این شاخهؤمزیرا که اخالقیات است. 

معرفت تجربی و تجریدی ارتباط و تعامل و هماهنگی 

  .غیرهدیده است و یا اثر ابن سینا و می

در عصر اخیر نیز برخی از دانشمندان به این نتیجه 

-گرایی بیش از اندازه، دانشاند که تخصصرسیده

آورد و این تغییر نگرش بین بار میپژوهان را باریک

ای شده است. زیرا رشتهموجب رواج مطالعات میان

ها، بلکه به عنوان تک گزارهیک علم، نه در تک

، به نحو کلی و ارگانیک مندنظامای منظم و مجموعه

های فراوانی از گزاره اگرچه ؛گذاردبر علم دیگر اثر می

م انسانی علوبنابراین . ارتباط باشندآنها با یکدیگر بی

شناسی، ، روانشناسی، سیاستجامعه همچونکنونی 

و اقتصاد به صرف استناد بر آیات و  علوم تربیتی

شوند، بلکه باید با معارف اسالمی نمی روایات، اسالمی

مة هتعامل و همبستگی داشته باشد؛ یعنی باید در 

آوری معرفتی، جمعمراحل تحقیق )تبیین مبانی 

 پردازی(، معارف اسالمی را به کار گیرد.و نظریه هاداده

علوم از چنان اهمیتی برخوردار است  بندیطبقه

شهرت ارسطو و فارابی را به لقب معلم  [60] که برخی

های آنان در عرصه اول و ثانی، به دلیل طرح

توان این دالیل را جمال میدانند. به امی بندیطبقه

 :علوم برشمرد بندیطبقه ضرورت برای

مبین  علومی تا شودمی موجب علوم بندیطبقه .1

 و مقدمیت جنبه یکدیگر به نسبت کهشوند 

 یمتعل در خرأت و تقدم رعایتنیز  و دارند مبدئیت

 ارتباطات انواع و ترواضح و ترروشن علوم، تعلم و

 و کم و هادانش سایر با علوم از هریک ترابط و

 ؛شود مشخص آنها کیف

 شناسایی راهنما، نقشه همانند علوم بندیطبقه .2

 خواهندمی که کسانی برای را علوم کلی عناوین

 نآسا کنند، پیدا را خود عالقه و استعداد مورد علم

 کند؛می

 خروجی و ورودی مبادی تواندمی علوم بندیطبقه .3

 ناختش تسریعبه منظور  یکدیگر به نسبت را علوم

 .کند تبیین آنها هویت و

 تحقیقات و مطالعات تواندمی علوم بندیطبقه .4

 هب و دکن آسان و سهل را علوم مسائل دربارهعلمی

 ؛بخشد سرعت آن

 تبک دادن ترتیب برای تواندمی علوم بندیطبقه .5

 ؛ودش واقع مفید آنها فهرست تنظیم و کتابخانه در

 فتپیشر چگونگی و سیر از را ما علوم بندیطبقه .6

 لم،ع تاریخ در و کندمی آگاه بشری معرفت و دانش

 .[75] داردمی ارزانی ما به را ایشایسته اطالعات
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 وحدت علوم

نخستین و  ،هاوحدت علوم در سراسر زمان

و در پرتو همین  ،یافته بودترین اندیشه الهاممهم

ته فگراندیشه علوم مختلف مورد درس و بحث قرار می

های به علوم گوناگون همچون شاخه بنابراین است.

کردند که و موافق با ماهیت همین یک درخت نظر می

دهد. درست به برگ و بر میو کند درخت رشد می

همان صورت که شاخه درختی به صورتی نامحدود 

همینطور هم هر علم باید تا حدی  .کندرشد نمی

لفان قرون وسطایی ؤتعلیم شود و از آن تجاوز نکند. م

ای از علم را در خارج حدود اسالم دنبال کردن شاخه

که نتیجه آن ویران شدن هماهنگی و –مقرر آن 

کار بیهوده و حتی نامشروع  -نسبت میان اشیاء است

ماند که یکی از می به آنگفتند دانستند و میمی

های درخت به صورت نامحدود نمو کند که نظم شاخه

ای که با آن اندازد. وسیلهرا برمیو آهنگ در خت 

 بندیماند، طبقهنسبت و هماهنگی علوم محفوظ می

علوم بود که مسلمانان به آن توجه فراوان داشتند و 

انداز و وضع هر علم در داخل طرح وسیله چشم به این

 گرفتکلی معرفت پیوسته در مقابل نظر قرار می

 وقوف مه بشری، دانش از صحیح بندی؛ و طبقه[34]

 را الزم آگاهی هم، و سازدمی میسر را علم وحدت به

 نتعیی یا و شعب جداگانه تقسیم چگونگی درباره

 ام اختیار در را هاشعبه این نزدیکی یا و دوری اندازه

 .[22] گذاردمی

در صدر تاریخ حکمت یونان نیز، علم یکی بود و 

های گفتند و لفظ فلسفه بر معرفتبه آن فلسفه می

عت ینظری و عملی بشر، یعنی افکار علمی راجع به طب

ق اشیاء و تصورات راجع و انسان و نظریات درباره حقای

 است که شد. در این معنای و خیر اطالق میبه زیبای

م. خود را  ق. 6کسانی مثل فیثاغورس در قرن 

نامد و امثال افالطون و ارسطوطالیس، فیلسوف می

د بودند و با افکار خویش محیط بر تمام علوم زمان خو

افزودند. اما به همان اندازه که بر وسعت دامنه آن می

 .شدکرد و افزون مییشرفت حاصل میشناسایی پ

های امکان احاطه کامل یک نفر بر جمیع معرفت

برای یک نفر محال  به خصوصشد و بشری، کمتر می

نمود که در عین حال، هم واقف به تمام معلومات می

ود باشد و هم اینکه کمک به پیشرفت علوم و زمان خ

ت علم از صور کمکم بنابراین .کشف مطالب تازه کند

لیفی شد از علوم مختلفه و وحدت بیرون آمد و تأ

ای را برگزیدند و دامنه دانشمندان هرکدام رشته

 .فعالیت علمی خود را به یک رشته محدود ساختند

از  ی پسدر علوم پیشرفت حاصل شد و یکبنابراین 

 دیگری از علم جامع کلی )فلسفه( جدا شدند؛ مثالً 

-ریاضیات با اقلیدس، مکانیک با ارشمیدس، ستاره

شناسی با کپرنیک، فیزیک با گالیله، شیمی با 

-شناسی با بیشا و کلود برنار، جامعهالووازیه، زیست

از فلسفه جدا شدند و  غیرهشناسی با آگوست کنت و

ع تحقیقات فلسفی است آنچه باقی مانده و موضو

عبارت است از ذهن و وجدان انسان، و زندگانی درونی 

 .[13] و دنیای نامرئی

این جدا شدن علوم از فلسفه و از یکدیگر این فایده 

را داشت که توسعه و ترقی آنها را میسر ساخت، ولی 

-متضمن این خطر بوده و هست که چنین وانمود می

دیگر مجزا و مستقل هم از یک در حقیقتکند که آنها 

هستند و حال آنکه چنین نیست، بلکه همه آنها با 

های مختلف حقیقت واحده یکدیگر مرتبطند و جنبه

. باید توجه داشت که تخصّص در [53] سازندرا می

عین اینکه منافعی دارد، ممکن است مضراتی را هم 

موجب شود، چنانکه برخی از متخصصان، به جای 

ود را نسبت به مجموع علوم اینکه موضوع تخصص خ

ه ب به طور مستقیمکه بسنجد آن علمی  خصوصبهو 

آن مربوط است، بسنجد و بین آنها قرار دهند، در 

کنند که خود در آن اهمیت و ارزش علمی مبالغه می

احتراز کرد و  ها. باید از این انحرافتخصص دارند

همیشه وحدت علم را در نظر داشت و متوجه بود که 

دهد و چون واقع و علوم تشکیل علم واحد می تمام
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علم هم واحد است و شایسته این  است. جهان یکی

ای اجمالی درباره است که علمای متخصص نیز نظریه

های مختلفی داشته مجموع علوم و معرفتی به روش

 وند،شستجوی حقیقت به کار برده میکه در ج باشند،

-ال روشمبه خصوص که حل بعضی از مسائل مهم، اع

 کندعلم را ایجاب می های مختلف و توسل به چند

[14]. 

را در مسیر  ن نیز که این رخنه و خألجورج سارت

گوید: هرچه تکامل علمی احساس کرده بود، می

شود، تر تر و تخصصیمعلومات پیچیده معارف و

. اگر مرد شودضرورت توحید آنها بیشتر احساس می

چنین عملی دست یابد،  با شهامتی پیدا نشود که به

زودی جهان علم مانند قلعه بابل تسخیرناپذیر هب

اند که بیشتر از خواهد شد. چه بسیار متخصصانی

 کنند، وقوف ندارند. ایشانیزنبور عسل به کاری که م

کارشان مفید است، اما علم منحصر به مجموعه نتایج 

کارهای انفرادی آنان نیست. رشد علم مثل رشد یک 

زنده است؛ باید افرادی زحمت سرپرستی آن  موجود

را جمع و با هم ترکیب و تلفیق کنند  را بپذیرند و آن

 . [51] تا به توحید آن موفق شوند

شدن موجب شده است تا کسانی تخصصیبنابراین 

ور اند، نتوانند علمی را تصثیر آن قرار گرفتهأکه تحت ت

 اشدداشته ب ارتباطکنند که با طبیعت در تمامیتش 

. برداشت جدید از علم در تالش برای قطع [40]

قالل مین استأارتباط علوم با هر اصل باالتر، به بهانه ت

تر و حتی از آنها، آن علوم را از هرگونه معنای عمیق

هرگونه انتفاع واقعی از نظرگاه شناخت محروم 

رز که به ط یکند؛ و با محصور کردن آنها در قلمرویمی

تواند آنها را به ای محدود است، فقط مینندهیوس کأم

 نبست سوق دهد. عالوه بر این گسترشی که در ایبن

-تصور می طور که عموماً اند، آنیافتهقلمرو به آن دست

تر شدن شناخت نیست، بلکه عمیق کنند، در راستای

سطحی باقی مانده است و فقط عبارت  برعکس کامالً

رسا و فز تحلیلی طاقتاست از تشتت در جزئیات و نی

ثمر. این گسترش را به طور به همان اندازه بی

توان دنبال کرد، بدون اینکه حتی یک نامحدودی می

 .[41] گام به شناخت حقیقی نزدیک شد

گوید: همه معارف سارتن نیز در این زمینه می

جا جمع کردن و به صورت  جهان را در یک

تن این اعتقاد المعارف در آوردن، مستلزم داشدایره

است که وحدت و نظمی در جهان وجود دارد و این 

در معرفتی که ما نسبت به این  ظم و وحدت بایدن

گر باشد. وحدت از راه کنیم نیز جلوهجهان پیدا می

مطالعه و تحقیق در اصول )فلسفه، علم الهی( اثبات 

 خاص و توصیف بندیطبقهشود و نظم به وسیله می

-رسد: آنچه علوم را وحدت میر می. به نظ[26] آنها

انگاری است. انسان در نگری و غایتبخشد، غایت

؛ کندزندگی برای معرفت هر چیز غایتی را منظور می

گاه در این بررسی یک جنبه مورد نظر اوست و گاه از 

دهد. های گوناگون آن را مورد مطالعه قرار میجنبه

ی لوم انسانچه علوم طبیعی با ع اگر»گوید: فروند می

از جهاتی با هم متفاوتند، اما واقعیت واحدی را مطالعه 

-دو را به هم پیوند می کنند و غایت است که اینمی

چه به لحاظ روش مطالعه ممکن  بنابراین اگر«. دهد.

است علوم انسانی با علوم طبیعی تفاوتهایی داشته 

شان(، ولی گاه چون یاهدلیل تفاوت موضوعهباشند )ب

 .[38] شودآنها یکی است، وحدت حاصل میغایت 

  بندیطبقههدف و کارکرد 

گیرد و این آثار صورت می زیربندی با اهداف طبقه

 و کارکردها را در پی دارد:

آسان کردن کار ذهن در داشتن تصور روشن از  .1

ر حافظه )کاربرد تعلیم و اشیا و باقی ماندن آن د

 تربیتی(؛

صفات و آشکار کردن بستگی و پیوستگی  .2

. [28] خصوصیات اشیا داخل یک دسته و گروه

بندی علوم، مجزا ساختن هدف از طبقه بنابراین

ها از یکدیگر نیست، بلکه منظور در عین دانش
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تشخیص آنها، نشان دادن روابط و همبستگی 

وحدت علوم  کردنها با یکدیگر و روشن دانش

 است.

 نرایبنابروابط و سلسله مراتب آنها را نشان دهد.  .3

آن  کند که مطابقترتیبی را برقرار می بندی،طبقه

، تابع آن دریگمیتر قرار آنچه در مرتبه پایین

 ی است که در مرتبه باال جای دارد؛چیز

 ؛ایجاد سهولت در بازیابی کتاب و بازکاوی دانش .4

های های مشابه یا تفاوتبه دست آوردن سنخیت .5

 جایگاه ارزشی به علتآشکار و نهان علوم و معارف 

[1]. 

 ؛سازدوقوف به وحدت علم را ممکن می .6

دهد که شعب علوم تا چه اندازه از هم نشان می .7

  ؛دور یا نزدیکند

ما را از سیر و چگونگی پیشرفت معرفت بشر آگاه  .8

  ؛سازدمی

 [15] تواند در طرز تعلیم علوم به ما کمک کندمی .9

را تواند در هر رشته آگاهی خود پژوه میو دانش

رشته مربوط گسترش  هایدر خصوص موضوع

 .[2] دهد

طه بین علوم و وقوف به جلوگیری از قطع راب .10

 وحدت علوم؛

 نسبت در علمی هر موقعیت به ذهن احاطه حصول .11

 گر؛یکدی با علوم روابط اجمالی درک و علوم سایر با

 مختلف علوم میان نسبت صورت این غیر در چه

 در او ذهن و ماندمی مجهول آدمی بر یکدیگر با

 کدیگری با متقابلشان نسبت و علوم جایگاه شناخت

 ؛شودمی پریشانی دچار

 رد علم یک شود تا مسائلباعث می بندیطبقه .12

 .نشود تکرار دیگر علوم

 بندیطبقه هایطرح انواع

 و صرع فلسفی و علمی بینش از متأثر بندیطبقه

 را ما نوعی به خود این و است آن آورندگانپدید زمان

 کمک آن واضع اندیشه و اعتقاد و فهم به نسبت

 تاس ایعالقه و حرفه از متأثر ایگونه به یا و کندمی

 آنکه با. است داشته خاص هایموضوع به او که

 النهفعا علوم بندیطبقه زمینه در اسالمی، دانشمندان

 حسنابوال سینا،ابن کندی، فارابی، اند.داشته مشارکت

 خواجه غزالی، فریقون، ابن رشد، ابن عامری،

 برهه این در مالصدرا به برسد تا... و  نصیرطوسی

به طور عمده  اما اند،دهکر ابراز نظراتی و کارکرده

 از أثرمتگاهی  و یونانیان افکار از برگرفته آنان نظرات

 بوده دو آن از مخلوطی یا و صرف دینی اعتقادات

 زا اندداشته که ایحرفه به توجه با نیز جمعی. است

 اندداده را هاییطرح وزارت و کتابت معلمی، قبیل

 آنها هدف به توجه با را هاتمامی این طرح. [70]

شه کرد. ری تقسیم عملی و نظری دسته دو توان بهمی

 هاستبندیطبقهها نیز در نگرش حامیان این تفاوت

-ند: فالسفه و حکما، دائرههست که سه گروه

 نویسان و کتابداران.المعارف

بندی علوم و توان طبقههای نظری را میطرح

بندی علوم نامید. اما آیا ایندو های عملی را ردهطرح

 ند؟تهس اند و یا اینکه با هم مرتبطبیگانه از هم کامالً

 جموعهم باید و است دانش گنجینه کتابخانه اینکه

 و است، بدیهی اصلی شود مرتب ضوعمو حسب بر آن

 در اما .دارند نظر اتفاق آن پذیرش در کتابداران همه

 به ایکتابخانه بندیرده اتکای میزان با رابطه

 چهی گروهی .نیست یکسان نظرها علوم بندیطبقه

 و سو یک از نظری بندیهایرده بین تضادی

 دیگر سوی از شناختیکتاب و عملی هایبندیرده

 طرح کی انطباق که منطقی آنها نظر به و نیستند قائل

 کندمی توجیه علمی طرح یک با را عملی بندیرده

 در را علوم همه علمی بندیرده یک که است این

 تنظیم موجب کتابخانه در آن کاربرد و گیرد،برمی

 ودخ دانشمند که بود خواهد ترتیبی همان به هاکتاب

 از بزرگی گروه برای مقابل در. است کرده تعیین

 کی در پیچیدگی حداقل و سادگی حداکثر کتابداران
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 عملی هایجنبه و بوده نظر مطمح بندیرده طرح

 که دندمعتق اینان .است گرفته قرار تاکید مورد بیشتر

 دارانکتاب برای را الزم تسهیالت باید مطلوب طرح یک

 عبارت به .آورد فراهم شانروزمره وظایف انجام در

 روابط کشف دانشمند یا فیلسوف یک هدف دیگر

 بر هاکتاب بندیگروه کتابدار یک هدف و است اشیاء

 لعم سهولت اصل بر تکیه نیز و آنها محتوای حسب

 هایبندیرده همه شالوده باید که اصلی است،

  .گیرد قرار ایکتابخانه

 ادلیتع باید نظر دو این بین که است این واقعیت

 ونست منزله به باید نظری بندیرده نظم .شود ایجاد

به  تا گیرد، قرار استفاده مورد کتب بندیرده فقرات

 مطلوب پیوستگی و منطقی توالی ترتیب این

 در اما. شود مینأت بندیرده پایداری دوام و هاموضوع

 هایتعدیل و جرح باید نظم این با هاکتاب انطباق

 هاتعدیل و جرح این ایجاد. آید عمله ب زیادی عملی

 تنها نه کتب بندیرده برای گاه نظری هاینظام در

 لقمط پیروی در بیهوده اصرار و است الزم بلکه مفید،

 نگرفت نظر در بدون فلسفی و علمی هایبندیرده از

 هایجنبه به توجه بدون و هاکتاب از روزانه استفاده

 بندیرده یایکار و پویائی دادن دست از باعث عملی،

 جائی در اغلب هاکتاب که دشومی موجب و کتابخانه

 ینتدو در .پذیردنمی را آن سلیم عقل که گیرند قرار

 نظرمورد  نکته این همواره باید بندیرده هایطرح

 واقع در هاکتابخانه در بندیرده هدف که گیرد قرار

 مورد هم با بیشتر که است موادی دادن قرار هم کنار

 راتتغیی برخی رابطه این در و گیرندمی قرار استفاده

 گیریبهرهبه منظور  در که شرطی به علمی، نظم در

 شود. شمرده مجاز باید باشد، بیشتر و بهتر

 قائل را های زیرتقسیم نظری بندیرده برای

  :اندشده

 رب ناظر مجرد طور به که علمی و فلسفی بندیرده .1

  ؛است اشیا ترتیب یا علوم ترتیب

 )که المعارفیهدائر بندی رده و آموزشی بندیرده .2

 فاوتت این با، است آموزشی بندیرده مشابه تقریباً

 باب در مختصری جمع از مطالب برخی حاوی که

 هست(.  نیز علوم از یک هر

 شوند به: تقسیم می نیز عملی هایطرح

 فسهق در کتب تنظیم برای ایکتابخانه بندیرده .1

 ؛هاکتابخانه

 تنظیم برای شناختیکتاب بندیرده .2

 شود.می تقسیم هافهرست یا هاشناسیکتاب

 هایبندیرده)عملی  بندیرده ویژگی ترینمهم

 بندیطبقه با آن پیوند (شناختیکتاب و ایکتابخانه

 گیپیوست و منطقی توالی حفظ منظور به. است علوم

 در بندی رده پایداری و دوام و هاموضوع مطلوب

 رارق کتب تنظیم اساس علمی نظم باید هاکتابخانه

 علمی نظم با هاکتاب بندیرده انطباق در اما گیرد،

 مورد نیز را کتب بندیگروه عملی هایجنبه باید

 نقشه منزله به بندیرده نظام یا طرح .داد قرار توجه

 علمی مفاهیم کلیه و است دانش هایرشته از کاملی

 .[66] دهدمی نشان را آنها بین روابط و

 بندیطبقهاصول 

هایی باشند که ها باید شامل ویژگیبندیطبقه .1

 برخی از آنها از این قبیل است:

چه بیشتر نحوه دسترسی و استفاده آسان شدن هر .2

  ؛هااز کتاب

ها در درجه اول بر حسب موضوع آن کتاب .3

 [؛29]شوند  بندیطبقه

داشته باشد )از این نظر بیکن علوم حقیقی را دربر .4

ن شعر و دالمعارف با قرار دانویسندگان دایرهو 

های بشر، مرتکب اشتباه صنایع در میان معرفت

  ؛اند(شده

  ؛شامل تمام علوم اصلی باشد .5

علوم را بر حسب ترتیب تاریخی یا منطقی به  .6

 نحوی منظم سازد که فراگرفتن آنها آسان باشد
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 علوم با نسبتش و علمی هر و لذا جایگاه [16]

 کند؛ روشن رادیگر 

ترتیب منطقی باشد و از عام به خاص )کل به جزء(  .7

  ؛و اصل به فرع تقسیم شود

  ؛قابل گسترش باشد .8

  [؛49]شامل جمیع فروع دانش بشر شود  .9

  ؛شمول و جامعیت داشته باشد .10

  ؛انعطاف پذیر باشد .11

  [؛3] پایه منطقی داشته باشد .12

اصل سهولت و سادگی، که جیمز تامپسون بارها  .13

 .[5] کندرا تکرار می آن

  ؛هاتناسب طبیعی با دانش و شناخت .14

 ؛وابستگی نبود .15

 ؛عملی و کاربردی بودن .16

 ؛سهولت استفاده از آن طرح .17

  ؛ترقیم و کدگذاری .18

 ؛ [4] پشتیبانی .19

 تقدّم رتبى و سیر از مبادى) اناطه و اصل توقف .20

 ؛ (تصورى به تصدیقى

اشرفیّت )در موضوع، در غرض و غایت و یا بر  .21

 ؛ [23] رجه نیاز(حسب د

 مختلف دسته و طبقه دو در علم یک تکرار از .22

 کند. جلوگیری

های ها مخصوص طرحالبته برخی از این ویژگی

عملی است و برخی دیگر نیز بین هردو مشترک است. 

 یک شکست و موفقیت که است داده نشان تجربه

 تسهول میزان تامین در واقع در ایکتابخانه بندیرده

 ادزی کیدأت بسا چه .ستا هاکتاب بندیگروه در عمل

 روح که شود باعث نظری بندیهایرده نظم از پیروی بر

 اصل. برود دست از ایکتابخانه بندیرده واقعی

 ترینمقبول و ترینمتداول در گاه عمل سهولت

 و شودمی گرفته نادیده هم ایکتابخانه بندیهایرده

                                                           
1. Classification of Sciences 

 و یفلسف مسائلتأثیر  تحت عملی هاجنبه نیز اینجا

 هم،م انتقادی عنوان به نکته، این. گیردمی قرار ذهنی

است.  صادق نیز دیوئی دهدهی بندیرده مورد در

 ات خود طرح تنظیم در دیوئی که است این بر اعتقاد

 .است کرده پیروی هریس فلسفی طرح از زیادی حد

 بندیرده شده معکوس طرح واقع در هریس طرح

  .[66] است بیکن فرانسیس

 بندیطبقهپیشینه 

 علوم و استقالل پیشرفت همزاد 1علوم بندیطبقه

 غیر ریختههمدر کتاب به مانند درابتدا علوم. است

 مییزت موضوع یک مختلف مسائل بین که بوده مبوّبی

 صیتخص و علوم بلوغ با .است نداشته وجود تفکیک و

 گرفت شکل هادانش علمی، منظومه هایرشته شدن

یکسانی داشتند، با هدف  در موضوع کلی مسائل و

 دانش پیشرفت. کردند عرضه را ایویژه علم ،خاصی

 آورده ارمغان به را جدید علوم تولید و زایش بشری

 بر را ایویژه نظم مختلف، و متعدد علوم ولی است

 هب توانمی مختلف هایشیوه با بلکه دهدشان نمین

 .پرداخت آنها سازیمنظومه و علوم تنظیم

 و فالسفه توجه مورد همیشه علوم بندیطبقه

 تاکنون، تاریخ صدر از. هست و بوده دانشمندان

 ومعل بندیطبقه درباره دین و فلسفه و علم بزرگان

 و ذهنی ساختمانبه این علت که . اندکرده نظراظهار

 و بوده انتظام و نظم نیازمند همواره انسان فکری

 انتظام همواره باید انسان هایآموخته و دانش. هست

 .اشدب روشن یکدیگر با آن ارتباط و باشد داشته را الزم

 در چه و آغاز در چه فالسفه و دانشمندانبنابراین 

 این متعرض خویش مطالعاتی دوره پایان یا و میان

 بندیتقسیم درباره را خویش نظربودند و  شده مسئله

 در گوناگونی نظرات آنکه با. اندکرده مطرح علوم

 سسپ و یونان علمای و شده ابراز علوم بندیتقسیم

 فهفالس پس آن از و اسالمی دانشمندان آنان دنبال به
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 رنظاظهار علوم بندیطبقه و تقسیم درباره اروپایی،

 هم هنوز اما اند،هکرد ارائه را هاییطرح و کرده

 ندارد وجود کلی بندیجمع و دادمه دارد هانظراظهار

 .[70] باشند، داشته نظراتفاق آن بر همه که

 است مهمی مسائل از علوم بندیطبقه و تقسیم

 به دادن سامان برای دانشمندان و فالسفه هم که

 نویسانفرهنگ هم و خویش فکری و ذهنی ساختار

 آن از استفاده برای دانش تدوین درگیر نوعی، به که

 و کسب و بخشیدن نظم زیرا ،نیاز دارند آن به هستند

 هجمل از امور به دادن اولویت و کردن مرتب و سنگین

 و مطلوب است امری بشری هایآموخته و دانش

 ندیبتقسیم مسئله به یونانی دانشمندان. عقالیی

 مشایی افکار اند؛کرده توجه کس هر از بیش علوم

 ایمسئله. است زمینه این در تفکر سرآمد ارسطویی

 آید،می پیش آن انشعاب و علم گسترش از پس که

 این. است علوم بندیرده سپس و احصاء موضوع

 رد نتیجه اخذ و تربیت و تعلیم ماهیت نظر از موضوع

 رازی است، ضروری و مهم بسیار کاری دانش، فراگیری

 تا یابد انشعاب دقیق صورت به نخست باید ما دانش

 به کافی پژوهش موضوعی هر ویژه حوزه در بتوان

 .[23] آورد عمل

ها بندی کتابهای نخستین برای طبقهحلراه

ای ههای فلسفی از علوم و دانشبندیمبتنی بر طبقه

 و یونان به را بندیتقسیم . اولین[30] بشری بود

 بندیتقسیم. دهندمی نسبت ارسطو و افالطون ویژههب

 یمتقس دسته سه بر را علوم او. است معروف ارسطویی

 آلیه علوم و علمی حکمت ،نظری حکمت را آن و کرد

 و اسالمی علمای ترجمه، نهضت با پس آن از. نامید

 بارهدر غیره و غزالی، سینا، ابن فارابی، کندی، ویژههب

 هب دانشمندان از بعضی. اندکرده بحث علوم بندیرده

 عالئق دالئل به هابعضی. اندداشته توجه علوم همه

 منظر از واند توجه کرده شرعی علوم به فقط مذهبی،

 از الهام با هابعضی. اندنگریسته علوم سایر به شرع

 و آمده از یونان آنچه بین دینی عقاید و مجید قرآن

 وجود به تلفیقی دارد وجود دینی عقاید در آنچه

 ابن ؛[24] است افراد دسته این از فارابی. آوردند

 گزارش خویش، عمومی تاریخ مقدمه در خلدون

 بلوغ دوران از پس اسالمی علوم بندیطبقه از جامعی

 ئلهمس به نیز نویسانفرهنگ بین، این در. است آورده

 ندیم، ابن. اندکرده توجه علوم بندیتقسیم

 حزم و ابن اکفانی، ابن تهانوی، آملی، الدینشمس

 .ندهست افراد دسته این از اندلسی

البته اینطور نیست که برای اولین بار یونانیان علوم 

وم در عل بندیطبقهکرده باشند، بلکه  بندیطبقهرا 

دنیای باستان توسط همه ملل متمدن انجام گرفته 

ها بندیطبقهاست و حتی بسیاری از مسائل کلی آن 

 هایباکت از بسیاری . در[6] اندرا توضیح داده

 شروع افالطون دوران از یبندرده غربی، صاحبنظران

 سوی این در که رسدمی نظر به که حالی در شود،می

 به بشری معارف افالطون، دوران از پیش بسی جهان

 دهش نیز تدوین بندیرده این و شدمی بندیرده نوعی

 بندیرده به خود کتاب در کومار مثالً. است بوده

 دوره از پیش دوره یک در را آن و کندمی اشاره ودایی

 در بندیرده این. دهدمی قرار یونانی بندیرده

 گروه 4 به هاموضوع کل و شده بیان اوپانیشادها

 و الهیات اخالق، حقوق،) دارمه: شودمی تقسیم

 و اقتصاد سیاسی، علوم تاریخ،) آرته ،(شناسیجامعه

 علوم و زیبا هنرهای ادبیات،) کاما ،(کاربردی علوم

 یننخست اما(. معنوی تجربه و فلسفه) موکشا و( خالص

 آن معاصر معنی به دانش درباره که نویسندگانی

 .[67] بودند یونانی فیلسوفان کردند تحقیق

-بقهط مسئلة اما درباره جهان اسالم نیز باید گفت:

 هر هک بود بحثی علم، هر جایگاه تعیین و بندی علوم

 مسلمان حکمای کرد، مطرح را آن ارسطو بار اول چند

 ری،عام ابوالحسن خلدون، ابن فارابی، کندی، قبیل از

 و طوسی نصیرالدین غزالی، رشد، ابن سینا، ابن

 یکس نخستین کندی. ورزیدند اهتمام ه آنب مالصدرا

 امر این به «العلوم اقسام فی» کتاب در که بود
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 تابک در و یافت بیشتری توفیق فارابی امّا. پرداخت

. یدرس ارسطو مشابه ایبندیطبقه به «العلوماحصاء »

 از هبرگرفت نظر و ارسطو نظر بین تا است کوشیده او

 توجه با. آورد پدید هماهنگی ایگونه اسالمی منابع

 هب مراجعه با نیز و اسالمی حکمای دینی گرایش به

 ومعل تصنیف از هدف که یابیممیدر آنان، علمی آثار

 یند و علم یا وحی و عقل بین توافق ایجاد مشکل حل

 .[62] است بوده آنها بندیدرجه نیز و

 دانشمند) هرمیاس پسر آمونیوس ،ارسطو از پس

 حساب، شاخه چهار به را ریاضیات( اسکندارانی

 عصر ات تقریباً  که کرد تقسیم موسیقی و نجوم هندسه،

 یوهانس یا نحوی یوحنا او شاگرد. است معتبر حاضر

-یدگاهد نوشت، ایساغوچی بر که شرحی با فیلوپونوس

. [27] رساند مسلمانان به را علوم درباره ارسطو های

 .در واقع از اواسط قرن دوم تا پایان قرن چهارم ق

دانشمندان به نقل و ترجمه علوم اقوام دیگر به ویژه 

علوم و معارف یونانی پرداختند و معارف یونانی به 

از  یاد. به این ترتیب گنجینهشجهان اسالم منتقل 

فراهم شد  انانو اطالعات آن روزگار برای مسلم دانش

و متفکران و دانشمندان در قلمرو تمدن اسالمی به 

ی هارشد و توسعه این علوم همت گماشتند و در رشته

مختلف سرگرم تحقیق و ابداع شدند و آثار متعددی 

 ،پدید آوردند. ارسطو علوم را به سه دسته تقسیم کرد

سالمی نیز از این طرح استفاده اکثر دانشمندان ا

اند و در واقع شیوه علمای اسالمی در رده بندی کرده

بندی ارسطو متأثر بوده از ردهبه طور مستقیم علوم 

با این تفاوت که علوم جدیدی که از سوی  ،است

بندی به آن ردهبه وجود آمد که دانشمندان اسالمی 

های حافزوده شد. مهارت علمای اسالمی در تدوین طر

بندی بر آن پایه است که بسیاری از دانشمندان رده

 .[66]اروپایی را به تحسین واداشته است 

ت فارابی اساز ها بندیثرترین این طبقهؤیکی از م

که بعدها با جزئی تغییر مورد قبول ابن سینا، غزالی و 

ابن رشد واقع شد. فارابی با اینکه رسائلی در کیمیا، 

 ، این مطالب راعلوم غریبه داشت بیر خواب و دیگرتع

بندی علوم نکرد. اما کوشش مسلمانان وارد تقسیم

بندی با کار کندی شروع شد و مبنای برای طبقه

بندی در ابتدا کار ارسطو بود )نظری، عملی، طبقه

. علمای اسالمی [35] تر شدصناعی( که بعدها کامل

ب همواره از دیدگاه وحی و نبوت و وحدانیت به مرات

 ترین نمودهایپرداختند و از باالترین و عظیمعلوم می

معرفت که همانا معرفت به ذات حق و وحدانیت 

ند و با یک سیر نزولی که در کرداوست، شروع می

 شد،مشاهده میخالل آن وحدت علوم نیز به وضوح به 

پیمودند. البته باید عارف را پلکان معرفت را می

کائنات را در مقام یک اشعه و استثناء کرد که تمام 

 . [31] داندیک نمود منبعث از بود حقیقی می

بندی فعاالنه مشارکت ردهمورد علمای اسالمی در 

ترین اثر به جا مانده درباره قدیمی ظاهربه اند. داشته

 جابر بن حیّان «حدود»ها کتاب دانش بندیطبقه

دان است. به طور کلی کسانی در حکیم شیمی (200)

، اندکردهتمدن اسالمی در این زمینه طرح هایی ارائه 

جابر بن حیّان  ؛(175خلیل بن احمد ) عبارتند از:

بن  شعیا ؛(322ابوزید بلخی )(؛ 252)کندی  ؛(200)

ابن ندیم  ؛(339) ابونصر فارابی ؛(344فریغون )

ابن  ؛(387خوارزمی ) ؛(4رناخوان الصفا )ق ؛(385)

ابن حزم  ؛(440) رونیابوریحان بی ؛(429سینا )

(؛ 606(؛ امام فخر رازی )505) غزالی؛ (456) اندلسی

 خواجه نصیرالدین طوسی؛ قطب الدین شیرازی

 ؛(749) (؛ ابن اکفانی742(؛ شمس الدین آملی )710)

 مالصدرا ؛(968طاش کبری زاده ) ؛قلقشندی

 (1159)تهانوی  ؛(1067حاجی خلیفه ) ؛(1050)

 معلو بندیطبقه به حدی به . در واقع مسلمانان[70]

 مستقل فنی صورتهب مهم این که داشتند اهتمام

 .[48] شد خوانده «العلوم تقاسیم علم» نام به و درآمد

 4بعدها علوم اسالمی نیز افزوده شد و در قرن 

. 1د: کردنبیشتر علما علوم را به دو دسته تقسیم می

های . دانش2 ؛عربی )زبان، فقه، کالم، ادبیات(
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خستین یا غیر عربی )فلسفه، طبیعیات، ریاضیات(. ن

برخی نیز بودند که فقط به تقسیم علوم از جهت 

مذهبی پرداختند و دیگر علوم را وقعی ننهادند و 

نام  توانای برایشان قائل نبودند که غزالی را میفایده

ا هشرعیرعی را نقل کرد و از غیرفقط علوم ش اوبرد. 

د که در درک علوم شرعی دخیل آورنیز فقط ادبیات را 

لی رد که در کتاب تهافت الفالسفه، فلسفه را ب است. و

او همچنین علوم ریاضیات، نجوم و هیئت کرده است. 

داند. ابن و تضییع وقت بر باطل می را نیز رد کرد

خلدون نیز مثل غزالی در مورد فلسفه و برخی دیگر 

 ثل کیمیا واز علوم، بر انکار است و در ابطال علومی م

مقداری از هیئت کوشیده است. البته علمایی مثل ابن 

-به غزالی پاسخ داده« الفالسفهتهافت »رشد با کتاب 

 زا یکى مسلمان، دانشمندان بندى. تقسیم[32اند ]

 بندىطبقه تدوین و طرح در مؤثر منابع ترینمهم

. است بوده زمین مغرب در جدید دوره آغاز در علوم

 دیگر و بیکن فرانسیس معروف بندىتقسیم

 ىبندرده و اقسام از بحث به او از پس که دانشمندانى

 أثرمت فارابى العلوم احصاء از ویژه به پرداختند، علوم

 است.

 بندیطبقهمعیارها و الگوهای 

 مراتب علومسه مبنای اساسی در تنظیم سلسله

-شناختی، هستیوجود دارد که عبارتند از: روش

شناختی از نظام اخالقی. مبنای روششناختی و 

ها و انحای شناسایی مراتب براهین، استداللسلسله

مراتب شناختی از سلسلهموجودات؛ مبنای هستی

مراتب جهان هستی؛ و مبنای اخالقی از نظام سلسله

 شود. این سهها و اغراض بشری ناشی مینیازها، نیکی

مبنای مبنا با سه جنبه اصلی علوم پیوند دارند. 

شناختی با علوم، روش هایشناختی با موضوعهستی

های شناختن اشیای مورد مطالعه، و ها و شیوهروش

 مبنای اخالقی با اهداف و اغراض علوم ارتباط دارد

این  اند،علوم پرداخته بندیطبقه. کسانی که به [18]

 مراتب علوم را به منزله اصولیسه معیار تعیین سلسله

اند؛، اما در نحوه بیان این معیارها و نوع کلی پذیرفته

-بقهط بنابرایننظر دارند. کید بر آنها، با هم اختالفأت

هایی که نسبت به علوم صورت گرفته، با مالک بندی

و معیارهای متعددی بوده و با هم اختالف دارند. 

 به شرح زیر هستند.برخی از این مبانی و معیارها 

 محورموضوع -8-1

ها بر پایه تمایز ماهوى بندىبقهبرخى از ط

مایز ت بنابراینهاى هر علم شکل گرفته است، مسئله

هاست و تمایز موضوع و یا مسئله علوم به تمایز

اگر  ینبنابرا .ها به رتبه و سنخ آنها وابسته استمسئله

نظرى و مفهومى باشد و  هاىاى از نوع مسئلهمسئله

حکم مبادى  هاى دیگر علم، درنسبت آن با مسئله

هاى حکمت تصورى یا تصدیقى باشد، در گروه علوم و

گیرد و اگر از سنخ نتایج و آثار باشد در نظرى قرار مى

 شود. این نوعهاى عملى واقع مىگروه حکمت

بندى مفهومى و مشابه میراث یونانى بندى، طبقهطبقه

سینا گرچه حدى ابن روش فارابى و تا .است

 دو وجود دارد، از این نوع هستندمیان آن ی هایتفاوت

 به و فارابى از که بندىطبقه ترینمهم بنابراین. [63]

. است علم موضوع محور بر سیناست، ابن او دنبال

 زتمای در اساسى نقش دانان،منطق نظر از علم موضوع

 گفت توانمى بنابراین. دارد علوم میان ارتباط و

 و پشتوانه و برخاسته حکما میان از علوم بندىطبقه

 عنو ترینرایج .دارد منطقى -فلسفی اىزمینه پس

 از این قرار است: موضوع مالک با هایبندىطبقه

 ؛ارسطو( بندیطبقهنظری، عملی و شعری ) .1

جهانی )موضوعشان شناخت ماده است( و عقالنی  .2

 بندیطبقه)موضوعشان فکر و آثار آن است( )

 ؛آمپر(

 ؛ابن خلدون( بندیطبقهعقلی و نقلی ) .3

 ؛)توصیفی( نگرجزئی و )تبیینی( نگرکلی .4

 . غیرهآزمایشی و  و تجربی ماهوی، .5
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 محورروش -8-2

 عموضو مالک با رنسانس دوره تا رایج بندىطبقه

 زا بعد اندیشمندان. است بوده غایت مالک با گاهى و

 روش اهمیت بر دیگران و دکارت همچون رنسانس

 ىاساس نقش به را شناسانعلم توجه و کردند تأکید

 بندىطبقه سو این به زمان آن از. کردند جلب روش

 بندىطبقه معموالً امروزه. است شده رایج علوم روشى

 با را روشهم هاىدانش و شودمى آغاز روش مالک با

ح که به شرکنندمى بندىرده و تقسیم موضوع مالک

 زیر است:

 الف. علوم قیاسی

  ؛(غیرهعلوم صوری )منطق، ریاضی، آمار و  .1

علوم نظری: علوم طبیعی )فیزیک و مکانیک  .2

(، علوم غیرهشناسی نظری و نظری، کیهان

-شناسی فلسفی، روانانسانی )جامعه -اجتماعی

شناسی فلسفی، تاریخ نظری و ...( و علوم فلسفی 

شناسی، شناسی، روش)فلسفه نظری، معرفت

 ؛...( فلسفه علوم اجتماعی و

 ب. علوم استقرایی 

علوم تجربی: علوم طبیعی )فیزیک تجربی، شیمی،  .1

( و علوم غیرهشناسی و شناسی، زمینزیست

شناسی، شناسی، مردمانسانی )جمعیت -اجتماعی

  ؛(غیرهشناسی و باستان

نگاری، علوم حدیث علوم استنادی )ادبیات، تاریخ .2

 (.غیرهو 

 ن نکته کهکیدی است بر ایأت بندی،طبقهاین 

های استداللی و همچنین روش -های قیاسیروش

تجربی به یکسان در علوم طبیعی و علوم  -استقرایی

علم و ،به این معنا شوندانسانی اجرا می -اجتماعی

معرفت در کلیت امر دارای منطق واحدی است و 

های منطقی ها همگی در نهایت به تفکیکتفکیک

 .[59] گرددبرمی

 مهه آنکه دلیل به توان گفت:می با بیانی دیگر

 و تحقیق مورد واحدی روش با توان نمی را علوم

 تمتفاو علوم تحقیق کلی های روش و داد قرار بررسی

 کلی هایروش به توجه با را علوم همهبنابراین  است،

 :کرد تقسیم چهار دسته به توانمی تحقیق،

 هک تجربی های روش با فقط حسى ـ تجربى: علوم

 قابل است، استوار آزمون و مشاهده خصیصه دو بر

 است، شامل:  بررسی

  ... و شناسىزیست شیمى، فیزیک،: طبیعىالف. 

 شناسىجامعه تجربى، شناسىروان :انسانىب. 

 . ...و تجربى

 و عقلی براهین با فقط :استداللى ـ عقلى علوم

 است، مثل فلسفه، بررسی قابل ذهنی هااستنتاج

 ریاضیات؛ و منطق

 مدارک و اسناد اساس بر :تاریخى ـ نقلى علوم

 خ،تاری شود، مثل علممی بررسی تاریخی و منقول

  غیره؛ و لغت علم سیاسى، جغرافیاى

 شناسىروان و عرفان :شهودى ـ کشفى علوم

 شهودى؛

 معتبرین اعتبار و جعل اساس بر :ابداعی علوم

 فراگیری آن به رسیدن راه و شوندمی حاصل

 از که علومی یا و آنهاست در شده اعتبار قوانین

 . شوندمی ناشی هنر و ذوق

 ای دیگر نیز تقسیم کرد:توان به گونهو یا می

 ؛استقرایی علوم .1

 ؛استنتاجی علوم .2

 تمثیلی. علوم .3

توان علوم را به دو دسته کلی تقسیم همچنین می

 کرد: 

شهودی( )تعّلم ربانی از -علوم موهبی )کشفی .1

 ؛الهام(طریق وحی و 

علوم کسبی )عقلی، نقلی، تجربی( )تعلّم انسانی از  .2

 .[44] طریق تعلم و تفکر(

 از علوم یک از هر ممکن است که در البته

 علوم صغری در مثالً شود استفاده نیز دیگر هایروش
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 فادهاست تجربی هایدریافت نتایج از است ممکن عقلی

 روش علم آن در حاکم و عمده روش ولی شودمی

 .است عقلی

 محورتاریخ -8-3

 هر درباره بندیطبقه حوزه در فرامعرفتى بحث

 قىمنط یکی: گیرد انجام تواندمى مرحله دو در دانشى

 اول مرحله در. تاریخى دیگری و شناسانه؛شناخت و

 و شناختىمعرفت مالحظات به معطوف اساسى توجه

 و وحدت ساختار، علوم، بندىطبقه در منطقى ضوابط

 تاریخى، مرحله در اما. است یکدیگر از هادانش تمایز

 و گیردمى قرار توجه مورد علم یک تطور و پیدایش

 هاىآزمون در علم کهدهد نشان می را جایگاهى

 ترتیب. به این است آورده دست به تاریخى مختلف

آگوست کنت بر اساس تاریخ استقالل هر دانش از 

مراتب قائل شد و آنها را فلسفه، برای علوم سلسله

عم شروع شود و به کرد، به نحوی که از ا بندیطبقه

  اخص خاتمه یابد که به شرح زیر است:  

. 5 ؛. شیمی4 ؛. فیزیک3 ؛. هیئت2 ؛. ریاضیات1

 .[17] شناسی. جامعه6 ؛شناسیزیست

عالوه بر کنت، امثال آمپر و اسپنسر، عنصر تاریخ 

-را معیار ترتیب قرار می )زمان جدایی علوم از فلسفه(

چون ریاضیات پیش از سایر علوم از بنابراین دهند؛ 

 ارزش واالتری نیز دارد. هفلسفه جدا شد

 با مالک قوای ذهنی -8-4

شناسی مورد توجه قرار بندی در معرفتاین رده

ه گانه حافظه، مخیله و عاقلگرفته و مبتنی بر قوای سه

-بندی رواناست. بیکن علوم را بر حسب تقسیم

شناختی سنتی که در آن وقت متداول بود، یعنی بر 

کند. حافظه اساس حافظه، مخیله و عاقله تقسیم می

های فرعی تاریخ موجد تاریخ است. تاریخ به شعبه

پردازد( و تاریخ مدنی )به بررسی تاریخ انسان می

کند( طبیعی )که رویدادهای طبیعت را ضبط می

د شعر یا برانگیختن شود. مخیله موجتقسیم می

 های مهار نشده است. اندیشه

عاقله نیز بر حسب نظر بیکن، خطه فلسفه است 

که سه شاخه فرعی دارد: خدا، انسان و طبیعت. فلسفه 

شود: فردی و اجتماعی. انسان به دو بخش تقسیم می

: نظری شودفلسفه طبیعت نیز به دو بخش تقسیم می

ل امور بحث و عملی. فلسفه نظری طبیعت از عل

ا کند که مکند و فلسفه عملی طبیعت بحث میمی

توانیم این معرفت علّی را برای بهزیستی چگونه می

عالوه بر  بندیطبقهاین نوع [. 58]بشر به کار بندیم 

فرانسیس بیکن، دیدرو و داالمبر، مورد توجه 

فرانسه نیز بوده  18المعارف قرن نویسندگان دایره

 است.

 ورمحغایت -8-5

 را علوم توانمی آن اساس بر که دیگری مالک

 یادگیری از که است غایتی و هدف کرد، بندیدسته

 یزن جدید شناسىمعرفت در هستیم. آن دنبال به علم

 به را علوم مالک این با است، توجه مورد غایت مالک

 مهارتى، و معرفتى اصالى، و آلى نظرى، و عملى

 کنند:مى تقسیم اىتوصیه و توصیفى

: علوم نظری هدف از تقسیم به نظري و عملی

دانستن آنها خودشانند )ارضاء غریزه کنجکاوی و 

روح حقیقت جویی(؛ اما علوم عملی هدف از 

 دانستن آنها تغییر و دگرگون کردن است.

 ادمخ لحاظ به : این تقسیمتقسیم به اصالی و آلی

 ریکدیگ به نسبت هادانش از برخى بودن مخدوم و

 اطالق هایىدانش به خادم یا آلى علوم. است

 هاىدانش آنها آمدن وجود به سبب که شودمى

 علوم این و است بوده( مخدوم هاىدانش) دیگر

 اىگونه به هستند، آنها در تحقیق ابزار و مقدمه

 وجود به هم علوم این نبود، دیگر علوم آن اگر که

 .آمدندنمى
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 به) این تقسیم : درتقسیم به معرفتی و مهارتی

 2«چگونه که بدانیم» و 1«که بدانیم» هاغربی تعبیر

 گرفته قرار مقسم دانستن مطلق معناى به علم

 فیزیک، قبیل از هایىدانش اول قسم براى. است

 قسم براى و زد مثال توانمى را فلسفه و شیمى

 و خیاطى رانندگى، مثل هایىدانستنی دوم

 و خصوصیات با مهارت و معرفت. را شاعرى

 زمتمای همدیگر از آیند،مى پى در که ویژگیهایى

 مهارت رشد ولى کّمى معرفت رشد( الف :شوندمى

 داراى و مشکک امرى مهارت( است؛ ب کیفى

 معرفت( ج نیست؛ چنین معرفت ولى است مراتب

 مهارت ولى است، پذیرکذب و صدق و انتقال قابل

 . نیست چنین

 : علوم توصیفیايتقسیم به توصیفی و توصیه

گزارشی را در یکی از  ااند که از حیث محتوعلومی

ای دهند؛ اما علوم توصیههای هستی ارائه میپهنه

 هاییکه دستورالعمل هستند یا دستوری، علومی

عرفان  دهند. مثالًرا برای تغییر هستی ارائه می

و  ای.نظری توصیفی است و عرفان عملی توصیه

اخالق )هدفش شناخت معیار یا علومی مثل علم 

خیر و شر است(، علم منطق )هدفش شناخت حق 

شناسی )هدفش و باطل است( و علم زیبایی

 شناخت زشت و زیبا است( جملگی دستوری

 .[69هستند]

 با مالک طبیعی -8-6

که از طریق عادی  هستند علوم طبیعی علومی

کسب علم )تجربی، عقلی، تاریخی، شهودی( به دست 

ند که از هست آیند؛ اما علوم غیرطبیعی علومیمی

طریق غیرعادی )وحی و الهام و حتی فراروانشناختی( 

 علوم از بالقوه علوم، این آیند. اگرچهبه دست می

 مجارى آینده در است ممکن یعنى ؛هستند طبیعى

 حال رد ولى شود یافت آنها تعلم و تعلیم براى طبیعى

                                                           
1. Knowing that 

ن معیار علوم دو . با ای[69] نیستند چنین حاضر

 اند:دسته

 : با روش تجربی، عقلی، تاریخی، شهودی.طبیعی .1

الهام( و حتی -: با روش وحیانی )وحیغیرطبیعی .2

 فرا روانشناختی.

 شناخت محور -8-7

های ؛ علوم با مالک حیطههاي شناختحیطه. 1

 شناخت و معرفت عبارتند از:

 ؛علوم طبیعی و مادی 

  ؛دینی(علوم الهی یا الهیات )شناخت 

  :علوم انسانی 

تشکیل آنها عقل و  أمعلوماتی که منشالف . 

احساس انسان است مثل: فلسفه، منطق، 

 . غیرهریاضیات، ادبیات، موسیقی و 

تشکیل آنها رفتار انسان  ب. معلوماتی که منشأ

شناسی، شناسی، جامعهاست مثل: روان

اقتصاد، مدیریت، علوم سیاسی، حقوق، تاریخ، 

شناسی، علوم دفاعی، ، باستانشناسیزبان

 .[36] غیرهشناسی و مردم

 بندیطبقهتوان به می بندیطبقهاز این نوع 

عقل و وحی را مبنای تقسیم قرار  اوکندی اشاره کرد. 

علوم را به انسانی )که با کسب و  بنابرایندهد و می

شود( و نبوی الهی )که بدون تالش بشری حاصل می

 .[65] کندد( تقسیم میشوکسب و بحث حاصل می

 بندى برطبقهگاه  ؛باالترین نمودهاى شناخت. 2

اساس باالترین نمودهاى شناخت مانند شناخت 

ذات حق و صفات او و در سیر نزولى که علوم دیگر 

  .گیرندعلوم واسطه و علوم غائى قرار مى و نیز

؛ برخی نیز معتقدند بیشتر ابزارهاي شناخت. 3

ر پذیرفته از فلسفه ارسطویی و بثیرأها تبندیطبقه

 أاساس معیار شناختند و ابزارهای شناخت را منش

اند. مثال ارسطو علم را به تقسیم علوم قرار داده

2. Knowing how 
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نظری و عملی تقسیم کرده، زیرا حصول شناخت 

ابزارهای حس است و یا  در این مبنا، یا به وسیله

عملیات ذهنی که نتیجه آن علم حصولی  به وسیله

 .[7است ]علم حضوری و 

؛ شناخت انسان از جهان هستی مراحل شناخت. 4

ترین ابزار ی اول فعالسه مرحله دارد: در مرحله

ی دوم محور درک شناخت، حس است. در مرحله

 های حسیالیتعکن همراه با فیانسان عقل است، ل

ی سوم قلب انسان در سایه و قلبی. در مرحله

رسد که از حواس شناخت به امنیت و سکون می

 بندیدر طبقه بنابراین. [9] بردو عقل نیز بهره می

 د: استطولی دانش، سه طبقه قابل تصور 

 دانشهای علمی، حسی و تجربی.  .1

 علوم عقلی و نظری.  .2

 رند.بعلومی که از شناخت قلبی بیشتر بهره می .3

 با مالک نوع مفاهیم )عینیت( -8-8

 اسپنسر )از بندیطبقهتوان به در این زمینه می

جنبه انتزاعی و عینیت( اشاره کرد. وی علوم را اینگونه 

 کند: تقسیم می

 انتزاعی )منطق، ریاضیات(. .1

نیمه عینی )مکانیک، فیزیک،  -نیمه انتزاعی .2

 شیمی(.

-شناسی، زیستشناسی، زمینعلوم عینی )ستاره .3

 .[37] شناسی(شناسی، جامعهشناسی، روان

 ندیبطبقهتوان می ای دیگر نیزهمچنین به گونه

 کرد:

 کمی علوم .1

 کیفی. علوم .2

 ای( سادگی و سهولت )مالک کتابخانه -8-9

 پیچیدگی حداقل و سادگی در این مالک حداکثر

 عملی هایجنبه و بوده نظر مد بندیرده طرح یک در

 قدندمعت است و اینان گرفته قرار تاکید مورد بیشتر

 برای را الزم تسهیالت باید مطلوب طرح یک که

با  .آورد فراهم شانروزمره وظایف انجام در کتابداران

دیویی اشاره کرد.  بندیطبقهتوان به این مالک می

ویژگی طرح دیوی سادگی بود و به تعبیر بلیس: 

-دیویی سهولت عمل را به نظم منطقی ترجیح می»

. وی مبنای تقسیم را در واقع نیاز روز قرار [10] «داد

رض وی در کدگذاری مبنای ده فدهد و چون پیشمی

بوده، بدون هیچ دلیل عقلی دیگر و یا پایه علمی قابل 

 نقد، دانش را به ده طبقه تقسیم کرد: 

.  4 ؛. دین و مذهب3 ؛. فلسفه2 ؛. اطالعات کلی1

. علوم مطلق 6 ؛شناسی. زبان5 ؛علوم اجتماعی

. هنرهای 8 ؛. علوم عملی7 ؛)فیزیک، شیمی، طب(

 ؛. تاریخ و جغرافیا10 ؛ت. ادبیا9 ؛زیبا

 پیدایش منشأ و هویت -8-10

 تقسیم دینی و بشری با این مالک، علوم به

 منشأ که هستند علومی بشری، علوم. شوندمی

 کنجکاوی و علمی استعداد آنها تکامل و پیدایش

 آسمانی و الهی منشأ دینی علوم ولی است؛ بشری

 کند؛مین ایفا نقشی آن پیدایش در بشر اندیشه و دارند

 شپیرای و بازسازی و اصالت نگهداری و حفظ در بلکه

مبتنی بر این معیار علوم دو . دارد آفرینینقش آن

 د:هستن دسته

 فلسفه چون مبادی علوم به که ؛بشري علوم .1

 لومع و... و  ریاضی فلسفه فیزیک، فلسفه علوم،

 فیزیک، حساب، هندسه، علم چون مسائل

 ؛شودمی تقسیم غیره و شناسیزیست

 علوم به نیز که آنها ؛دینی )اسالمی( علوم .2

 فلسفه دین، فلسفه کالم، فلسفه چون مبادی

: مانند شود؛می تقسیم مسائل علوم و عرفان

 کالم، اسالمی، فلسفه اسالمی، شناسیانسان

 . ...و  حدیث و قرآن علوم اصول،

 وجود از بهره مندی میزان اساس بر -8-11

 د:شونسه دسته تقسیم میاز این منظر علوم به 
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 وم،نج شیمی، فیزیک،: (طبیعی علوم) طبیعت .1

 شناسی. زیست شناسی، گیاه شناسی، زمین

 جامعه شناسی، روان: (انسانی علوم) انسان .2

 سیاسی، علوم تربیتی، علوم اقتصاد، شناسی،

 حقوق. تاریخ،

 عرفان. کالم، (:الهی علوم) اهلل .3

 اشرفیت -8-12

و برتری علوم بر یکدیگر، های شرافت درباره مالک

موارد متعددی ذکر شده که برخی از آنها مثل موضوع، 

روش و غایت مشهور است؛ اما برخی موارد دیگر از 

 این قبیل است:

نظر یونانیان در مالک مورد ؛مالحظات تعلیمى .1

بندى حکمت نظرى مالحظات تعلیمى بود؛ بر رتبه

اساس این مالحظات متعلم نخست باید طبیعیات 

. ندکرا فرا بگیرد، آنگاه به آموختن ریاضیات اقدام 

آموختن ریاضیات یکى از مواد پیش نیاز  ضرورى 

رفت. معروف است که الهیات به شمار مى

طون این جمله گویند بر سر در آکادمى افالمى

داند وارد هر کس هندسه نمى» که حک شده بود

 .«نشود

تلقى فیلسوفان  ؛تناظر با طبقات هستى .2

مسلمان و یونانیان از علیا بودن الهیات با یکدیگر 

تفاوت داشت؛ بر اساس یک تلقى در حوزه اندیشه 

ندى ببندى یاد شده متناظر با رتبهاسالمى، رتبه

ترین طبقه هستى، طبقات هستى است. پایین

جهان ماده است و به همین علت این جهان 

نام گرفته و دانش متعلق به « ناسوت»و « دنیا»

 «حکمت سفلى»این طبقه از هستى به تبع آن 

نامیده شده است. اشرف طبقات هستى، عالم 

، دانش متعلق به آن به این منظورالوهیت است و 

 .اندنامیده« حکمت علیا»را الهیات و 

ر از نظ ؛مواثبات و تبیین مبادى عل يدارهعهد .3

دار اثبات و فیلسوفان مسلمان، علمى که عهده

تبیین مبادى علم دیگر بود، برتر از آن محسوب 

شد. به گمان آنان الهیات از آن جهت حکمت مى

علیاست که از سویى، خود فاقد مبادى نظرى است 

و از سوى دیگر، متکفل اثبات و تبیین مبادى 

باشد و به همین دلیل هاى دیگر مىدانش قصواى

 .ریاست و برترى دارد بر آنها

 و اسالمى فرهنگ ؛ درروش یادگیري علوم .4

 هب سخن علم نوع دو از عرفانى ادبیات در ویژههب

 یرس طریق از که است علمى یکى: است آمده میان

 یادگرفتن و شنیدن و دیدن و انفس و آفاق در

 بر و دهدمى زینت را آدمى جان که هایىدانستنی

 دیگرى و شودمى حاصل افزاید،مى او کماالت

 زدودن و باطن تصفیه طریق از که است علمى

 او زبان بر و جوشدمى آدمى درون از دل، زنگار 

 ممعل و یادگیرى به نیازى اینجا در. شودمى جارى

 علم معمول طور به عارفان. ندارد وجود استاد و

 علوم از باالتر بسیار است، دوم قسم از که را خود

مایه  را پرهیز از تقلید دانستند ومى اول قسم

 .دانندمی راهاى دیگر برترى عرفان بر دانش

یکى دیگر از  ؛باالبودن درجه اطمینان بخشى .5

هاى برترى علوم است. در صناعات خمس مالک

منطق، با این مالک صنعت برهان را بر دیگر 

مقدمات قیاس برهانى  زیرادادند؛ صنایع برترى مى

 .هاى یقینى هستندهمواره گزاره

هاى برترى دانش از جمله مالک؛ وسعت قلمرو .6

توان وسعت قلمرو آن دانست. عارفان عرفان را مى

جهان ماده را هر چقدر که وسیع باشد جزء بسیار 

شمارند. عالم ماوراى ماده که کوچکى از هستى مى

 تر از عالمسیار وسیععارفان به آن اعتقاد دارند، ب

 غیره.و  [69]ماده و محیط بر آن است 

، دستمایه دانشمندان در هااینگونه مالک

فارابى در  علوم قرار گرفته است. مثالً بندیطبقه

 :گویدمی «رساله فی فضیله العلوم و الصناعات»

 بسب به طور انحصاریبه صناعات و هادانش فضیلت»
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 موضوع )مثل نجوم(، شرافت: است امر سه از یکى

منافع )مثل علوم  کثرت براهین )مثل هندسه( و عمق

توان در شرعیه و فنون(؛ و هرسه یا هردو آنها را می

 .[19] «علمی واحد مثل علم الهی تلفیق کرد.

 پیرویهای قدیمی که از فلسفه ارسطو در طرح

است، زیرا در منطق  اند، عینیات مقدم شدهکرده

حصول صوره »م چنین است: ارسطویی تعریف عل

و این بیشتر با ابزارهای « الشی فی العقل و فی الذهن

 عینیات تقدم یافته است.بنابراین  ،دارد ارتباطحسی 

-های ابتدایی توسط حواس حاصل میچون شناخت

شود. ارسطو نیز مباحث طبیعی را پیش از مباحث 

های قرون . اما در طرح[8] متافیزیک طرح کرده است

وسطایی به طرف اینکه علوم مربوط به شناخت خدا 

اند. یعنی مبنای ارزش واالیی دارند، حق تقدم یافته

تقدیم و تاخیر )ترتیب علوم( ارزش و درجه علو آنها 

الهیات و فلسفه قبل از هر علمی  بنابراین بوده است؛

. لذا از زمان ارسطو تا طرح بیکن [11] گیرندقرار می

، هیچ کس الهیات و فلسفه را در چه در شرق یا غرب

، مگر آنان که با روح کلیسایی اندصدر جدول قرار نداده

در قرن بیستم  [.12] اندچشم گشوده و زبان باز کرده

نیز شاهد تفکر تقدم علوم عقلی هستیم که امثال 

دیویی و دیگران طرحشان را با الهام از آن ترتیب 

 .[11]اند داده

یی که به شرافت و منزلت هابندیطبقهاز جمله 

س فهر»فیض کاشانی در  بندیطبقهعلوم توجه دارد، 

 ند: کبندی میاست، وی علوم را اینگونه طبقه« العلوم

 ؛ادبیات )علوم ادبی( .1

  ؛شرعیات )علوم شرعی( .2

 .[57] فلسفیات )علوم عقلی( .3

چون جنبه مقدمه اند آوردهایشان ابتدا ادبیات را 

شرعی و در پایان به ذکر  و سپس علوم ،و آلی دارد

 دیبنطبقهعلوم فلسفی پرداخته است. تهانوی نیز 

اساس تقسیمات و  اومشابه کار فیض کاشانی را دارد. 

ن بنابرایبندی را بر شرافت و منزلت گذاشته؛ طبقه

علوم عربیه را بر دیگر علوم ترجیح داده و علوم شرعیه 

 حلهشوند، در مرکه به وسیله علوم عربیه درک می

ترتیب هر علم »گوید: . تهانوی می[47] دوم قرار دارند

بنابر شرف و منزلتی است که آن علم دارد. یعنی 

مرتبت علم یا به شرف موضوع علم است و یا به شرف 

غرض و هدف از آن یا به شرف حاجت بدان. و چون 

علم کالم به جهت موضوع و عمومیتی که دارد اشرف 

به ذکر آن پرداخته و سپس  بر دیگر علوم است، ابتدا

وارد دیگر علوم شویم و چون علوم عربیه نیز به منزله 

 اند، ابتدا موردای برای درک سایر علوممفتاح و وسیله

 .[33] «گیرند.مطالعه قرار می

ی ها، ترتیب سیوطبندیطبقهاما از بین تمامی این 

نمود بسیاری در اصل « اتمام الدرایه لقراء النقایه»در 

تقسیم علوم را اینگونه آورده: اصول  اوشرفیت دارد. ا

دین )اشرف علوم است، زیرا از آنچه که صحت ایمان 

کند(، تفسیر )اشرف علوم متوقف بر آن است، بحث می

ثالثه شرعی است، زیرا به کالم خدا تعلق دارد(، 

حدیث، اصول فقه )شریفتر از فقه است، زیرا اصل 

از ابواب فقه(. سپس وارد اشرف از فرع است(، فرائض )

شوند: نحو و صرف )که بالغت بر آنها علوم آلی می

متوقف است(، علم خط، معانی )زیرا علم بیان بر آن 

افزاید: علوم متوقف است(، بیان، بدیع. سپس می

پیشین برای معالجه زبان )عضوی از انسان( بودند و 

شود: تشریح )تشریح را بر وارد این علوم میاو بعد 

کند زیرا جزئی از آن است، مثل نسبت طب مقدم می

صرف از نحو(، طب )که برای اصالح تمام بدن است(، 

تصوف )طب برای معالجه امراض ظاهری دنیوی و 

  .[74]تصوف برای معالجه امراض باطنی اخروی( 

ها که به اعتبار شرافت و بندىطبقهاین  در اما 

مندى، ترتب نظام ،رتبه ارزشى علوم عرضه شده است

نادیده گرفته شده و تا حد زیادى  و سیر مفهومى

شرعى و عقلى بودن و یا حکمى و غیرحکمى بودن 

بندى در طبقه بنابراینعلوم مالحظه نشده است، 

زاده، دانش یا کسانى مانند تهانوى و تا حدى کبرى
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هم  طولدر هاى دیگر بندىهایى که در طبقهدانش

بندى در عرض توانند در این طبقهگیرند مىقرار مى

 ارمعی علم، همچنین گاه موضوعیکدیگر واقع شوند. 

 و تشراف حیث از پسی و پیشی و بالذات تاخر و تقدم

 .است شده تلقی نیز استحکام

 موضوع هستی به لحاظ نحوه -8-13

 در روح و طبیعت و جان و جسم ثنویت بر مبنای .1

 ؛روحی طبیعی، علوم علوم :دکارت فلسفه

 رد فنومن و پدیده، نومن و ذات ثنویت بر مبنای .2

 ؛نظری عملی، عقل عقل معارف :کانت فلسفه

 فلسفه در روبنا و زیربنا ثنویت بر مبنای .3

تجربی،  و مادی علوم :مارکسیسم و ماتریالیسم

 فرهنگی. علوم

 هب یافتنها، دستبندیتقسیم این مهم اهداف از

 ینا تمایز بتواند که بود علوم درباره عمومی اینظریه

 و ریعس پیشرفت علل کند و تبیین را علوم دسته دو

 ایگاهپ درباره و کند آشکار را تجربی علوم کنندهخیره

 مندروش و منطقی طورهب انسانی علوم علمی جایگاه و

 .[64] بگوید سخن

 دین محور -8-14

هایى که با هدف جدا کردن علوم بندىتقسیم

اند، با این علوم عقلى به وجود آمده شرعى و مذهب از

وضع در علوم شرعى خداوند و شارع  لحاظ که مبدأ

مقدس است، ولى در علوم عقلى عقل محدود بشرى 

خوارزمى و تا حدى  خلدون واست، در نظریه ابن

شود در نظریه آنان روش مفهومى و غزالى دیده مى

 خورد.ب علوم بر همدیگر به چشم نمىیترت

وان تبندى را به قرار زیر مىى این نوع طبقههاویژگى

 :کردتحلیل 

 ها نوعى بدبینى به فلسفه ترویجبندىدر این طبقه .1

 .شودشده مى

غزالى در قسطاس المستقیم با منطق تطبیقى  .2

نماید و سعى در انطباق معارف عقلى با شرع مى

از  برخى و اخالق، حتى مدنیات فراتر از کالم و

نار کز علوم عقلى اخذ کرده و بقیه را فقه را ا ابواب

بندى طبقه و این رویه جزئى از همین گذاردمی

 سعى ودوگانه علوم به علوم شرعى و علوم عقلى

 .ستا عقلى علوم ترقیق تعبیرى به و جداسازى در

آید جدال دیرین اشعرى و معتزلى، به نظر مى .3

نسبت تهافت به فلسفه و فالسفه و نیز ظهور 

تفکیک در مکتب خراسان  گرى و نظریهاخبارى

در سده اخیر از همین نوع نگاه به علوم تأثیر 

 .[63] پذیرفته است

 حیث وجودى هر علمبه لحاظ  -8-15

زاده مالک تقسیم و جایگاه طاشبندى در طبقه

هر علم پیشتر از مالک شرافت بلکه، حیث وجودى 

علوم را  در مقام توضیح نظریه خود، او. هر علم است

علوم خطی،  د:کنیقسم تقسیم م ششبه  در ابتدا

علوم متعلق به الفاظ، علوم ذهنی و آلی، علم متعلق 

 .[54] به اعیان، علوم عملی، علوم شرعیه

 بومی محور -8-16

توان از این سنخ خوارزمی را می بندیطبقه

 :کندعلوم را به دو دسته تقسیم می اودانست. زیرا 

م اصلیه(: فقه، کالم، نحو، کتابت، علوم عربی )علو .1

 ؛شعر و عروض، تاریخ

علوم غیر عربی )علوم دخیله(: فلسفه )نظری و  .2

عملی(، منطق، طب، علم عدد و حساب، هندسه، 

 .[50] نجوم، موسیقی، حیل )مکانیک( و شیمی

م را علواو آملی نیز از این قبیل است.  بندیطبقه

 :کندتقسیم میبه دو دسته علوم اوائل و علوم اواخر 

مقاله  5فن در  39علم و  75اعلوم اوائل: شامل  .1

)حکمت عملی، حکمت نظری، اصول ریاضی، 

 ؛فروع طبیعی، فروع علم ریاضی(

مقاله  4فن در  36علم و  9علوم اواخر: شامل  .2

 .[45] )ادبیات، شرعیات، تصوف، علوم محاوری(
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 تعلّق به احکام اربعه شرعی -8-17

اساس احکام اربعه شرعی برخی علوم را بر 

-)وجوب، استحباب، اباحه، کراهت، حرمت( تقسیم

 تهدس سه به را عقلی علوم غزالی اند. مثالًبندی کرده

 دربارة او. مباح و مذموم ممدوح،: کندمی تقسیم

 یویدن زندگی در فعالیت: نویسدممدوح می عقلیعلوم

 زا حساب و طب. دارد بستگی علوم این فراگیری به

 لومیع به شوندمی تقسیم علوم این. ندهست جمله این

 که علومی و است کفایی واجب آنها فراگیری که

 هاآن از آگاهی که علومی. است مستحب آنها فراگیری

 هک ندهست علومی همة ،آیدمی شمار به کفایی واجب

. شوندضروری محسوب می جهان این سعادت برای

 حساب علم و جسم سالمت برای طب علم مثال، برای

 .است الزم غیرهو  ارث تقسیم و روزانه معامالت برای

 هایبحران دچار را جامعه علوم، این از محرومیت

 طب و حساب علم دربارة غزالی .کرد خواهد جدیدی

 علم ماهیت و حساب علم جزئیات در تعمق: گویدمی

 رد نباشند، ضروری هرچند که جزئیاتی نیز و ـ طب

 ند،هست مؤثر است، ضروری آنچه تأثیر تقویت

 .[62] واجب نه شودمی تلقی مستحب

 دنیوی و اخروی بودن علوم -8-18

 یمتقس نیز اخروی و دنیوی به را عقلی علوم غزالی

 و ریاضیات طب، شامل دنیوی عقلی علوم. کندمی

 وحدت علم نیز اخروی عقلی علوم. است آن امثال

 اخروی به تقسیم. گیردمیبردر را قلب احوال و الهی

 به منظر آن از غزالی که است جدیدی زاویة دنیوی و

 دمانن عقلی علوم که غزالی موضع این. نگردمی علوم

 برای فرصتی ندارند، دینی ارزش طب، و ریاضیات

 در مالصدرا نیز .[62] آوَرَدمی پدید را غزالی از انتقاد

 هااشراق، دانش حکمت منظر العارفین، از اکسیر کتاب

است و  کرده تقسیم اخروی و دنیوی دسته دو به را

 علم :دکندسته تقسیم می سه دنیوی را به سپس علوم

 حزم . ابن[73] افکار یا احوال اعمال و علم اقوال، علم

 هفت زا بندیتقسیم کتاب مراتب العلوم در یک نیز در

 ،(ختاری) اخبار علم شریعت، علم برد؛ شامل:می نام علم

 پزشکی علم حساب، علم نجوم، ، علم(لغت) زبان علم

شمارد و علومی را فلسفه؛ و آنها را برای معاد برمی و

شمارد که برای اصالح دنیا سودمندند مثل: نیز برمی

 .[46]تجارت و کشاورزی 

 محورسعادت -8-19

معیار نقش علوم  بنابر خواجه نصیرالدین طوسی

 : کندمى تقسیم اینگونه را علوم در سعادت آدمی

 تهذیب علم شامل: نفسانى، سعادات علم .1

 الهى. علم و طبیعى علم ریاضى، منطق، اخالق،

 نجوم. و طب علم شامل: بدنى، سعادات علم .2

 )از شریعت علم :شامل مدنى، سعادات علم .3

 ظاهر علوم و تنزیل( و اخبار و کالم و فقه جمله

 حساب و نویسندگى و نحو و بالغت و ادب )مثل

 .[55] (آن نظایر و مساحت و

 عالِم محور -8-20

ها به جای اینکه قضایا و بندیطبقهدر برخی از 

مسائل علم مبنای تقسیم قرار گیرد، عالمان نقشی 

 و هادانش از برخى، بنابراین کنندمحوری را ایفا می

 رد کنندنمى پیروى خاصى مکتب از که دانشمندان

شوند. از این نوع واقع نمى هابندىاین طبقه

 مرع ابوالفتح توان به رویکرد حکیمها میبندیطبقه

 گروه چهار به را معرفت طالباناو اشاره کرد.  خیام

 و ، اسماعیلیانکند )متکلمان، فالسفهمی تقسیم

 مربوط هاىدانش و عارفان( و تصوف تعلیمیان، اهل

 است. داده قرار گروه و طبقه در همان را هر یک به

« المنقذ من الضالل»غزالی نیز در کتاب 

کند: جویندگان دانش را به چهار طبقه تقسیم می

متکلمان، فیلسوفان، باطنیه )تعلیمیه( و صوفیه 

-روشاو  بندیطبقهتوان گفت که اساس )عارفان(. می

 به طور عمدهشناختی است، زیرا هر مکتب فکری را 

 به حقیقتشناختی آن نسبت بر حسب ادعاهای روش
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 نه فقط بندیطبقهاین او  کند. به عقیدهبیان می

-شناختی اسالم را دربرمیتمامی طیف اندیشه معرفت

های ممکن کسب معرفت را که گیرد، بلکه همه راه

فقها را او  شود.فراروی انسان قرار دارد نیز شامل می

دهد، زیرا در زمره جویندگان معرفت خداوند قرار نمی

که ندارند، بلارتباط ماهیت حقیقی اشیاء  آنان به علم

ترین گروه آنان از نظر کسب سعادت دنیوی مهم

به برتری روش عارفان در شناخت  اوند. هست مذهبی

ی کند و حتکید میأهای دیگر تاشیاء نسبت به روش

لی های عقانتقاد وی به کالم نیز مربوط به اصالح روش

ر تدر مرتبه پایینعقل را تابع وحی و او آن است، زیرا 

 [.20]دانست از کشف و ذوق می

 آموزش محور -8-21

 نگارش در گویدمی خود به عنوان مثال فارابی

. است داشته نظر در نیز را آموزشی اهداف احصاءالعلوم

 احصاء آغاز در را علوم بندىطبقه از منتج فواید او

 از: عبارتند اختصار به که شودمى متذکر العلوم

دانشجویان تا به  براى علوم کلى راهنماى ارائه .1

  ؛روی آورد که برایش سودمند است هاییموضوع

 ابد، ی آگاهى علوم مراتبسلسله به نسبت دانشجو .2

 فرا چه باید علم ادعای تبحر در از پیش بداند .3

  ؛گیرد

 رو پیش را علوم شدن تخصصى مشروع حدود .4

 .[21] باشد داشته

یز ن فریغون ابن العلوم جوامع هایسرفصل بررسی

 یراهنمای برای کتابی داشته قصد او که دهدمی نشان

 ستا سنتی همان این. بنویسد ساالراندیوان و دبیران

. درسمی خود اوج به قلقشندی «االعشی صبح» در که

 ویژهب) علوم اتحاد اثبات انگیزه با فارابی که حالی در

 و( اسالمی علوم و اوائل علوم میان اتحاد اثبات برای

 نگارش به دانشجویان نیازهای گرفتن نظر در با

 نگارش با خوارزمی کاتب. پرداخت «احصاءالعلوم»

 مه با را سنت دو این تا کرد سعی «العلوم مفاتیح»

 جمله زا ایرانی نامدار فیلسوفان بیشتر. کند تلفیق

 دیننصیرال شیرازی، الدینقطب سینا،ابن الصفا،اخوان

 . [72] گرفتند پیش در را فارابی راه...  و طوسی

ابن ندیم اشاره  بندیطبقهتوان به همچنین می

یک ترتیب طبیعی و تاریخی است و  او،کرد. ترتیب 

به  شود وترتیب تعلیمی است؛ از زبان شروع می شاید

بعد از زبان و ادب، او پذیرد. حرف و صنایع پایان می

ی است که در دهد و این روشعلوم قرآنی را قرار می

ان تومی طور کلیبهمقام تعلیم هم معمول بوده است. 

علوم اسالمی مبتنی بر سلسله  بندیطبقه»گفت: 

مراتبی است که قالب و زمینه دستگاه تعلیم و تربیتی 

 . [34]« را در میان مسلمانان فراهم آورده است.

توان از طرح قلقشندی یاد کرد؛ که و یا می

وش ر او،ی نیست، بلکه روش فلسف اوبندی تقسیم

معلمانی است که در طریق آموزش، ادب و ادبیات را 

 7 اونزد  بندی،طبقهدارند. چیز مقدم می بر همه

. 1نامیده شده است: « هفت اصل»قسمت دارد که 

 ؛. علوم طبیعی3 ؛. علوم شرعیه2 ؛علم ادب و ادبیات

 لیه. علوم عم7 ؛. عدد6 ؛. علم هیئت5 ؛. علم هندسه4

 .[39)سیاست، اخالق و تدبیر منزل( ]

 گیری نتیجه

 براى کارآمدى ابزار علمى هر در بندىطبقه .1

 توانمى معنا یک به و است معرفت و شناخت

 کهنیست  بندىطبقه جز چیزى علم که گفت

 .است کثیر توحید و واحد تکثیر آن حاصل

ها نخستین و وحدت علوم در سراسر زمان .2

یافته بوده و در پرتو همین  ترین اندیشه الهاممهم

-اندیشه علوم مختلف مورد درس و بحث قرار می

به علوم گوناگون همچون بنابراین گرفته است. 

-کردند که رشد میهای یک درخت نظر میشاخه

کند و موافق با ماهیت همین درخت برگ و بر 

 دهد.می
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بندی علوم آثار و کارکردهای مختلفی را طبقه .3

کردن کار ذهن در داشتن تصور دارد، مثل: آسان 

مراتب روشن از اشیا، نشان دادن روابط و سلسله

اشیاء، ایجاد سهولت در بازیابی کتاب و بازکاوی 

های مشابه یا دانش، به دست آوردن سنخیت

های آشکار و نهان علوم و معارف از جهت تفاوت

جایگاه ارزشی، وقوف به وحدت علم، نشان دادن 

ب علوم از هم، آگاهی از سیر ری و نزدیکی شعدو

و چگونگی پیشرفت معرفت بشر، کمک در طرز 

 .غیرهتعلیم علوم، وقوف به وحدت علوم و 

هایی باشند از ها باید شامل ویژگیبندیطبقه .4

چه بیشتر نحوه دسترسی و قبیل: آسان شدن هر

ها، شامل تمام علوم اصلی باشد، استفاده از کتاب

تاریخی یا منطقی به علوم را بر حسب ترتیب 

نحوی منظم سازد که فراگرفتن آنها آسان باشد، 

ترتیب منطقی باشد، قابل گسترش باشد، شامل 

جمیع فروع دانش بشر شود، انعطاف پذیر باشد، 

اصل سهولت و سادگی رعایت شود، عملی و 

اشرفیّت و  اناطه، و کاربردی بودن، اصل توقف

 .غیره

 مراتب علومهسه مبنای اساسی در تنظیم سلسل .5

-شناختی، هستیوجود دارد که عبارتند از: روش

شناختی و اخالقی. این سه مبنا با سه جنبه اصلی 

شناختی با علوم پیوند دارند. مبنای هستی

ها و شناختی با روشعلوم، روشهای موضوع

های شناختن اشیای مورد مطالعه، و مبنای شیوه

دارد.  اخالقی با اهداف و اغراض علوم ارتباط

ن سه اند، ایعلوم پرداخته بندیطبقهکسانی که به 

مراتب علوم را به منزله اصولی معیار تعیین سلسله

اند؛، اما در نحوه بیان این معیارها و کلی پذیرفته

راین بنابنظر دارند. کید بر آنها، با هم اختالفأنوع ت

هایی که نسبت به علوم صورت بندیکه طبقه

و معیارهای متعددی بوده و با هم گرفته، با مالک 

 اختالف دارند.
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. بندی علومدرآمدی بر رده(. 1373مقدم، م. ب. ) [9]

قم: کتابخانه حضرت آیت اهلل العظمی مرعشی 

 .361نجفی، ص 

بندی درآمدی بر رده(. 1373مقدم، م. ب. ) [10]
. قم: کتابخانه حضرت آیت اهلل العظمی علوم

 .129نجفی، ص مرعشی 
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بندی درآمدی بر رده(. 1373مقدم، م. ب. ) [11]
حضرت آیت اهلل العظمی . قم: کتابخانه علوم

 .258مرعشی نجفی، ص 

بندی درآمدی بر رده(. 1373مقدم، م. ب. ) [12]
. قم: کتابخانه حضرت آیت اهلل العظمی علوم

 .235مرعشی نجفی، ص 

شناخت روش علوم یا فلسفه  (.1355شاله، ف. ) [13]
ترجمه: یحیی مهدوی، تهران، دانشگاه  ،"علمی

 .54تهران، ص 

علوم یا فلسفه شناخت روش (. 1355شاله، ف، ) [14]
. ترجمه: یحیی مهدوی، تهران: دانشگاه علمی

 .56تهران، ص 

علوم یا فلسفه شناخت روش (. 1355شاله، ف، ) [15]
. ترجمه: یحیی مهدوی، تهران: دانشگاه علمی

 .57تهران، ص 

علوم یا فلسفه خت روش شنا(. 1355شاله، ف، ) [16]
. ترجمه: یحیی مهدوی، تهران: دانشگاه علمی

 .58تهران، ص 

علوم یا فلسفه شناخت روش (. 1355شاله، ف، ) [17]
. ترجمه: یحیی مهدوی، تهران: دانشگاه علمی

 .61تهران، ص 

بندی علوم از نظر طبقه"(، 1389بکار، ع. ) [18]
. ترجمه: جواد قاسمی. با مقدمه: "حکمای مسلمان

مشهد: بنیاد پژوهشهای اسالمی،  سیدحسین نصر.

 .316ص 

بندی علوم از نظر طبقه"(، 1389بکار، ع. ) [19]
. ترجمه: جواد قاسمی. با مقدمه: "حکمای مسلمان

مشهد: بنیاد پژوهشهای اسالمی،  سیدحسین نصر.

 .70ص 

بندی علوم از نظر طبقه"(، 1389بکار، ع. ) [20]
ا مقدمه: . ترجمه: جواد قاسمی. ب"حکمای مسلمان

مشهد: بنیاد پژوهشهای اسالمی،  سیدحسین نصر.

 .224ص 

بندی علوم از نظر طبقه"(، 1389بکار، ع. ) [21]
. ترجمه: جواد قاسمی. با مقدمه: "حکمای مسلمان

مشهد: بنیاد پژوهشهای اسالمی،  سیدحسین نصر.

 .156ص 

 .العلوم مراتب (.1369. )ابن حزم اندلسی، ع [22]

محمدعلی  :ترجمه .احسان عباس :تحقیق

، ص بنیاد پژوهشهای اسالمی :مشهد .خاکساری

16. 

 .العلوم مراتب (.1369. )ابن حزم اندلسی، ع [23]

محمدعلی  :ترجمه .احسان عباس :تحقیق

، ص بنیاد پژوهشهای اسالمی :مشهد .خاکساری

20. 

 .العلوم مراتب (.1369. )ابن حزم اندلسی، ع [24]

محمدعلی  :ترجمه .احسان عباس :تحقیق

، ص بنیاد پژوهشهای اسالمی :مشهد .خاکساری

17. 

. ترجمه: احمد تاریخ علم(، 1346سارتن، ج. ) [25]

 .168آرام. تهران: امیرکبیر. ص 

. ترجمه: احمد تاریخ علم(، 1346سارتن، ج. ) [26]

 .535آرام. تهران: امیرکبیر.ص 

. ترجمه: احمد تاریخ علم(، 1346سارتن، ج. ) [27]

 .128آرام. تهران: امیرکبیر. ص 

(. 1348. )مظاهری تهرانی، ن.؛ فقیهی، م. هـ [28]

 .159نا. ص . تهران: بیدانستنیهای کتابداری

(. 1348. )مظاهری تهرانی، ن.؛ فقیهی، م. هـ [29]

 .220نا. ص . تهران: بیدانستنیهای کتابداری

(. 1348. )مظاهری تهرانی، ن.؛ فقیهی، م. هـ [30]

 .169نا. ص . تهران: بیدانستنیهای کتابداری

بندی علوم طبقه(. 1360س. م. ص. ) ،یسجاد [31]
 . صتهران. کتابفروشی طهوری ،در تمدن اسالمی

75. 

بندی علوم طبقه(. 1360س. م. ص. ) ،سجادی [32]
 . صتهران. کتابفروشی طهوری ،در تمدن اسالمی

77. 
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بندی علوم طبقه(. 1360س. م. ص. ) ،سجادی [33]
.ص تهران. کتابفروشی طهوری ،در تمدن اسالمی

164. 

. علم و تمدن در اسالم(. 1384س. ح. )نصر،  [34]

ترجمه: احمد آرام. تهران: شرکت انتشارات علمی 

 .45و فرهنگی. ص 

. علم و تمدن در اسالم(. 1384نصر، س. ح. ) [35]

ترجمه: احمد آرام. تهران: شرکت انتشارات علمی 

 .46و فرهنگی. ص 

. متدولوژی علوم قرآنی(. 1389فتح اللهی، ا.) [36]

 .108صادق )ع(. ص  تهران: دانشگاه امام

. متدولوژی علوم قرآنی(. 1389فتح اللهی، ا.) [37]

 .109تهران: دانشگاه امام صادق )ع(. ص 

 بندیطبقه در نو طرحی (.1389فدایی، غ. ) [38]
تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی علوم. 

 .58جمهوری اسالمی ایران. ص 

 بندیطبقه در نو طرحی (.1389فدایی، غ. ) [39]
سازمان اسناد و کتابخانه ملی تهران: علوم. 

 .27جمهوری اسالمی ایران. ص 

ترجمه: بحران دنیای متجدد. (. 1388گنون، ر. ) [40]

 .69حسن عزیزی. تهران: حکمت. ص 

ترجمه: بحران دنیای متجدد. (. 1388گنون، ر. ) [41]

 .71حسن عزیزی. تهران: حکمت. ص 

 آموزش فلسفه.(،  1391مصباح یزدی، م. ) [42]

 .1/75تهران: چاپ و نشر بین الملل. ص 

 آموزش فلسفه.(،  1391مصباح یزدی، م. ) [43]

 .1/78تهران: چاپ و نشر بین الملل. ص 

االعظم و البحر  المحیط  (،1422آملی، س. ح. ) [44]
تبریزى.  موسوى سیدمحسن: تحقیق الخضم.

 ارشاد وزارت وانتشارات چاپ تهران: سازمان

 .1/465. ص اسالمى

نفائس الفنون فی عرائس (. 1379. )آملی، ش.م [45]
. تهران: شعرانی: ابوالحسن قیحقت العیون.

 کتابفروشی اسالمیه.

مراتب تا(، ، )بیبن احمد .ابن حزم اندلسی، ع [46]
تحقیق: احسان رشید  العلوم )رسائل ابن حزم(.

 .59عباس. مصر: مکتبه خانجی. ص 

 الفنون اصطالحات کشاف(. 1996م.ع. ) تهانوى، [47]
 ناشرون. لبنان مکتبة بیروت: العلوم. و

کشف (، 1412،)بن عبداهلل .م حاجی خلیفه، [48]
. بیروت: الظنون عن اسامی الکتب و الفنون

 .1/317دارالفکر، ص 

المکتبه العامه و الوعی (. 1406حسن، س. ا. ) [49]
 .82. بیروت: مؤسسه الرساله. ص الثقافی

جمه: . ترمفاتیح العلوم( 1347خوارزمی، ا.م. ) [50]

حسین خدیو جم. تهران: بنیاد فرهنگ ایران. ص 

63. 

ترجمه:  سرگذشت علم.(. 1333سارتن، ج. ) [51]

 .168احمد بیرشک. تهران: امیرکبیر. ص 

اصطالحنامه  (.1365سلطانی، پ. راستین، ف. ) [52]
 .144. تهران: کتابخانه ملی ایران. ص کتابداری

تهران:  مبانی فلسفه.(. 1339سیاسی، ع.ا. ) [53]

 .254ص سینا. کتابخانه ابن

 مفتاح(. 1405مصطفی. ) بن کبری، ا. زادهطاش [54]
 العلوم. موضوعات فی السعادة مصباح و السعادة

 .1/393العلمیة. ص  دارالکتب بیروت:

 .اخالق ناصری(. 1373. )نصیر الدین. خ طوسی، [55]
مجتبی مینوی و علیرضا  :تصحیح و تنقیح

 .154ص ، خوارزمی: تهران. حیدری

های مربوط به علوم نظریه(. 1387فروند، ژ. ) [56]
محمد کاردان. تهران: مرکز ترجمه: علی انسانی.

 .22نشر دانشگاهی. ص 

فهرس تا(. فیض کاشانی، م. بن حسن، )بی [57]
تهران: کتابخانه مجلس شورای اسالمی. العلوم. 

 .3409مجموعه کتب خطی شماره 

ترجمه: علی  فلسفه علم.(. 1377کاپالدی، ن. ) [58]

 .74حقی. تهران: سروش. ص 

http://icnc.ir/index.aspx?pid=291&TextField1=Author&ValueField1=%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D9%8A%20%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%87%D8%8C%20%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%8A%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D8%8C%201017-1067%D9%82.&logged=0
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 شناسی.مبانی منطق و روش(. 1384نبوی، ل. ) [59]

 .211تهران: دانشگاه تربیت مدرس. ص 

. سه حکیم مسلمان (،1388. )ح. نصر، س [60]

انتشارات علمی آرام، تهران: شرکت  احمد ترجمة

 .153. ص و فرهنگی

 فلسفه علم و متدولوژی.(. 1388نوالی، م. ) [61]

 .179شگاه تبریز. ص تبریز: دان

 هامقاله

نگاهی به جایگاه علوم (. 1385. )حاسالمپور،  [62]

عقلی در میان علوم )با تأکید بر دیدگاه فارابی، 

(، 2) ،معارف عقلی(. غزالی و قطب الدین شیرازی

87-128. 

م [63] کر قی 1389ی، ا. )ا ی ب ط ت بررســــی   .)

، معرفتهای علوم در تمدن اســالمی. بندیطبقه

19 (151 ،)71-88. 

مبانی نظری روشهای (. 1370. )جوارشکیان، ع [64]

 .13-1(، 1، )مصباح. تحقیق در علوم انسانی

مبانی تقسیمات علوم به . 1374 .ن حبیبی، [65]

مقاالت و  . مام رساله تقاسیم العلوم شهرزوریانض
 .166-131، (58و57) ،بررسیها

 نظری بندیرده بر (. مروری1366حقیقی، م. ) [66]

تربیتی  علوم و روانشناسی عملی. بندیرده و
 .58-45، (39)، (تهران دانشگاه)

های ای بر جنبهمقدمه(. 1370.)م ،داودی [67]

مطالعات ملی کتابداری و . بندینظری رده

، )فصلنامه کتاب سابق( سازماندهی اطالعات

(298 ،)271-302. 

 تئوریک قبض و (. بسط1367سروش، ع. ) [68]

 .18-12(، 50) 5 ،فرهنگی کیهانشریعت. 

-(. جایگاه عرفان در طبقه1379علیزده، ب. ) [69]

 .142-113(، 7، )پژوهشنامه متینبندی علوم. 

-طرحی نو در طبقه(. 1380. )عراقی، غ فدایی [70]

 انسانی علوم و ادبیات دانشکده. بندی علوم
 .308-287(، 158) ،تهران دانشگاه

(. 1383، ن. )مفتونی.؛ فرامرز قراملکی، ا [71]

 .رهیافتهای دانشمندان مسلمان در علم شناسی

 .60-39(، 752، )مقاالت و بررسیها

های فارابی (، تاثیر دیدگاه1387کرامتی، ی. ) [72]

 های میانه.بندی علوم در اروپای سدهبر طبقه

 .7-3(، 17، )فلسفه ماه کتاب

بندی علوم از طبقه(، 1387. )ن زایی،لک [73]

 دانشگاه .خمینیگاه صدرالمتألهین و امام ددی
 .20-4(، 39، )اسالمی

  .تقاسیم العلوم فی اإلسالم(. 1369. )م محقق، [74]

 .77-68(، 3) ،العلوم االنسانیة

(. بررسی تطبیقی 1387مستقیمی، م. السادات ) [75]

لنامه فصبندی علوم.  نظریه ابن سینا در باب طبقه
-175(، 37) 10، پژوهشی دانشگاه قم-علمی

198.
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Classification of Science, What, Why and How 
 

H. mostafavifard1 

 

 

Setting a model for evaluating and optimizing the current state of science, is 

the way that must be passed for reforming and meeting the needs and problems 

of the society. Because it is not possible for the Islamic Republic of Iran to plan 

on the basis of the western model (due to its inconsistency with the value system 

of Islam) the current methods cannot be receptive to the value system of Islam. 

According to many researchers, these disorders are due to the lack of insight on 

the basis of the hierarchy of sciences which is seen today in the traditional 

system of Islamic education. Hence the need to create a plan on the basis of 

religious thinking is clear, but on the other hand, relying on the old scheme does 

not work because each one has shortcomings. These categories, more than 

anything else are based on the thoughts of scholars and sometimes are 

influenced by the history of science, cultural and social events, etc. and each 

classification is based on theoretical and logical-philosophical foundation and 

therefore is on the basis of a certain philosophical school. But because the 

classification of sciences requires preliminary actions, in this paper we explore 

the nature, history, necessity, purpose, types, principles and patterns of 

classification to provide the conditions for new schemes in the field of 

classification of sciences. 
 

Keywords: Classification, Science, Patterns of classification, The need to classify, Types 

of classification. 
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