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طبقهبندی علوم؛ چیستی ،چرایی و چگونگی
حامد مصطفوي فرد

است .اما از آنجا که طبقهبندی علوم نیاز به مقدماتی
دارد ،در این مختصر به تبیین چیستی ،پیشینه،
ضرورت ،هدف ،انواع ،اصول و در نهایت الگوهای
مختلف طبقهبندی میپردازیم ،تا زمینهای باشد برای
ارائه طرحهای جدید در حوزه طبقهبندی علوم.

چکیده

تنظیم مدلی برای ارزیابی و بهینهسازی وضعیت
فعلی علوم ،راهی است که دیر یا زود ،برای رفع
نیازمندیها و معضالت جوامع بشری و دستیابی به
اصالحات ،باید پیموده شود؛ زیرا نه برای جمهوری
اسالمی ایران امکانپذیر است که بر مبنای مدل
سرپرستی غرب برنامهریزی کند (به دلیل ناهماهنگی
آن با نظام ارزشی اسالم) و نه روشهای موجود
میتواند پذیرای نظام ارزشی اسالم باشد .به عقیده
بسیاری از پژوهشگران ،نابسامانی حاکم بر برنامههای
جدید آموزشی در بیشتر کشورهای اسالمی ،تا حد
زیادی به سبب فقدان بینش مبتنی بر سلسله مراتب
علوم است ،که امروزه در نظام سنتی آموزش اسالمی
دیده میشود .بنابراین ضرورت پیریزی طرحی مبتنی
بر اندیشه دینی امری مسلم و آشکار است .اما از طرف
دیگر تکیه بر طرحهای قدیمی نیز مشکلگشا نیست،
زیرا هریک کاستیهایی دارند و این طبقهبندیها
پیش از هر چیز ،تابع رویه و روش فکرى عالمان و
انعکاسى از نوع نگرش و جهانشناسى آنانند؛ و گاه
تابع موقعیت تاریخى علوم ،حوادث اجتماعى و
فرهنگى؛ و گاهی نیز تابع گسترش کیفى تمدنها و
تأثیر متقابل علم و تمدن هستند و هر طبقهبندی،
اساسی نظری و بنیانی منطقی -فلسفی دارد؛ بنابراین
مبنای نظری یک مکتب معین فلسفی پدید آمده

واژگان کلیدي :طبقهبندی ،علم ،الگوهای طبقه-
بندی ،ضرورت طبقهبندی ،انواع طبقهبندی.
چیستی طبقهبندی علوم

امروزه علم دارای سه معنای رایج است:
 .1در معنایی مشتمل بر همه علوم عقلی ،نقلی،
شهودی و تجربی 1،که در این معنا علم شامل علوم
حقیقی و اعتباری است.
 .2به معنای علوم تجربی 2،و بنابراین علوم فلسفی،
دینی و اخالقی بیمعنا قلمداد میشوند.
 .3اما مراد از علم در اینجا رشته علمی 3به معنای
مجموعه گزارههای تصدیقی است .بنابراین علم
مجموعه قضایایی است که مناسبتی میان آنها در
نظر گرفته میشود ،خواه شخصی و خاص و خواه
قضایای کلی و چه اعتباری باشند و چه حقیقی.
این معنا از علم فراگیرنده علم تاریخ ،علم جغرافیا
و دانش رجال و شرح حالنویسی شخصیتها
میشود.

دانشجوی دکترای دانشگاه فردوسی مشهد
Hamed_amf@yahoo.com
1. knowledge
2. science
3. Discipline

89

انتشار مقالههاي ایرانی در نشریههاي نامعتبر :انگیزهها و رویکرد نویسندگان

تعاریف مختلفی که برای طبقهبندی 1ارائه شده از
این قرار است:
 .1تنظیم منطقی اشیاء بر حسب درجه شباهت
[]28؛
 .2تقسیم یک مجموعه از اشیاء به قسمتهایی که با
مشخصات خاصی به هم مرتبط شدهاند؛
 .3طبقهبندی عبارت است از قرار دادن اشیای
موردنظر در طبقهها و مقولههایی که بهطور
منسجم در یک سلسله مراتب تنظیم شدهاند []61
؛
 .4طرح اصولی برای مرتب ساختن کتابها و دیگر
مواد کتابخانه بر اساس موضوع یا شکل آنها؛
 .5تعیین جای صحیح کتاب در قفسههای کتابخانه
بر اساس یک نظام ردهبندی؛
 .6در اداره امور بایگانی ،ردهبندی به معنای تنظیم
منطقی مدارک و پروندههای یک بایگانی است
[ ]52و غیره .
سهیرز میگوید :ردهبندی ،تنها گروهبندی عمومی
اشیاء برای تعیین جا یا با هدف شناسایی نیست ،بلکه
همچنین ترتیب دادن اشیاء در نظمی منطقی است
بهطوری که وابستگی اشیاء محقق شوند؛ واینار نیز
همعقیده با او میگوید :هدف ردهبندی عبارت است
از گردآوری اشیاء همانند و جداسازی اشیای ناهمانند
[.]67
علمشناسى تطبیقى یا طبقهبندى علوم تحت
عناوین تقسیم العلوم ،احصاءالعلوم ،فهرس العلوم،
معجم العلوم ،تنویع العلوم ،انواع العلوم ،کلیات العلوم
و نظایر آن در رسالهها و تکنگاریها طرح مىشد.
برخى از این آثار عبارتند :احصاءالعلوم فارابى ،رسائل
اخوان الصفا ،مفاتیحالعلوم خوارزمى ،اقسام الحکمة
ابن مسکویه ،جامعالعلوم فخر رازى ،مفتاح العلوم
سکاکى ،نفایسالفنون فى عرایس العیون شمسالدین
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محمد آملى ،انموذج العلوم محمد شاه فنارى ،انموذج
العلوم جالل الدین دوانى ،دانشنامه محمد امین
استرآبادى و دهها اثر دیگر .در علمشناسى تطبیقى،
سلسله مراتب علوم ،تقدم و تأخر و شرافت و به طور
کلى تمایز و ارتباط میان دانشها بررسى مىشود و
نوعى طبقهبندى از علوم ارائه مىگردد .مثالً فالن علم
رئیس و اصل است و فالن علم فرع .اگرچه این
رسالهها توسط منطقدان ،فیلسوف یا متکلم نگاشته
شدهاند ،ولى به طور عمده ناظر به مقام تحقق علوم
هستند ،مانند احصاءالعلوم فارابى که از قدیمىترین
نمونههاى مدون این قبیل تک نگارىهاست [.]71
بیان این نکته نیز الزم است که :طبقهبندی را
نوعی شیوه کار مقدماتی و ابتدایی و آغازگر معرفت-
شناسی شمردن ،خطاست .فلسفه به هر صورت که
باشد ،حتی هدفش طبقهبندی نباشد ،مشتمل بر یک
یا چند طبقهبندی است .بهعنوان مثال جداکردن
پدیدهها از ذوات یا عقل نظری از عقل عملی در فلسفه
کانت ،یا تمییز طبقه سرمایهدار (بورژوازی) از طبقه
کارگر صنعتی (پرولتاریا) و تفکیک زیربنا از روبنا ،در
مکتب مارکس و نظایر آن نوعی طبقهبندی است.
بنابراین هر طبقهبندی از پیش مستلزم نظریهای
است ،اما هر نظریه عمومی نیز بهعکس به نوعی
طبقهبندی رهنمون میشود .آیا معنی جدول
مندرجات یک کتاب تنظیم و طبقهبندی موضوعها و
مطالب آن نیست؟ [ ]56بنابراین به تعداد نظریههای
راجع به علوم ،طبقهبندیهایی نیز از آنها وجود دارد.
ضرورت طبقهبندی علوم

طبقهبندى در هر علمى ابزار کارآمدى براى
شناخت و معرفت است و به یک معنا مىتوان گفت
که علم چیزى جز طبقهبندى نیست که حاصل آن
تکثیر واحد و توحید کثیر است ،نمىباشد .تاریخ علم،
حکایت از آن دارد که دانشمندان افزون بر طبقهبندى
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از طرف دیگر تقسیمبندی علوم برای سهولت
آموزش و تأمین هر چه بیشتر اهداف تعلیم و تربیت،
انجام میگیرد .در آغاز که معلومات بشر ،محدود بود
امکان داشت که همه آنها را به چند دسته تقسیم کرد
و مثالً حیوان شناسی را به عنوان علم واحدی در نظر
گرفت و حتّی مسائل مربوط به انسان را نیز در آن
گنجانید .ولی رفته رفته که دایرهی مسائل وسعت
یافت و بهخصوص بعد از آنکه ابزارهای علمی مختلفی
برای تحقیق در مسائل تجربی ساخته شد بیش از
همه ،علوم تجربی به شعبههای گوناگونی تقسیم شد
و هر علمی به علوم جزئیتری منشعب شد ،چنانکه
این جریان هنوز هم به شکل فزایندهای ادامه دارد
[.]43
اما نکته دیگر که باید به آن توجه کرد ،پیوند
تحولی علوم (و در نتیجه تقدم یکی بر دیگری) است
که ضرورت ترسیم درختواره برای علوم و ترسیم
جایگاه هریک را دوچندان می کند .توضیح اینکه :به
گمان برخی ،یگانه عامل و یا عمدهترین عامل تحول
و تکامل علوم بشری ،پیوند تحولی معارف بشری است.
بر اساس این نظریه هر یک از علوم و معارف بشری
ضلعی از کثیراالضالع حوزه معارف بشری را تشکیل
میدهد که هر نوع تحول و دگرگونی در یکی از اضالع
آن همه اضالع دیگر را متحول میسازد و به عبارت
دیگر «حقیقتی کوچک و بسیط که در گوشهای (از
معارف بشری) متولد میشود ،کل جغرافیای معرفت
را دگرگون میکند و چنان جا باز میکند که همه
معارف دیگر را از جای خود میجنباند» [.]68
ما به هیچوجه با اصل ارتباط علوم و ادراکهای
بشری مخالف نیستیم و پیوند تحولی علوم را قبول
داریم ،اما باید به دو مطلب توجه داشت :یکی اینکه
پیوند تحولی علوم ،عامل منحصر یا عامل عمده تحول
و تکامل در حوزه معارف بشری نیست؛ و از طرف دیگر
چنین اصلی دارای کلیت و عمومیت نیست .البته پر
واضح است که غالباً اصول موضوعه هر علمی در علم

موضوع و متعلقات علم خود ،در قالب طبقهبندیهاى
طبیعى یا مصنوعى ،علوم و دانشها را هم طبقهبندی
کردهاند .این طبقهبندى که از منظر فرامعرفتى صورت
مىگیرد ،موجب شناخت بهتر دانشها و سهولت
مقایسه آنها با یکدیگر مىشود [.]69
مسائل قابل شناخت ،طیف گستردهای را تشکیل
میدهد و در حالی که در این طیف ،بعضی از مسائل
در ارتباط تنگاتنگ با بعضی دیگر قرار میگیرند.
برخی دیگر از مسائل ،دور و بیگانه از هم هستند و
چندان ارتباطی با یکدیگر ندارند .از سوی دیگر
فراگرفتن بعضی از معلومات ،متوقف بر بعضی دیگر
است و دستکم ،دانستنیک دسته به فهم دسته دیگر
از مسائل ،دور و بیگانه از هم هستند و چندان ارتباطی
با یکدیگر ندارند .با توجه به اینکه فرا گرفتن همه
معلومات برای هر دانش پژوهی میسر نیست و به
فرض میسّر بودن ،چنین انگیزهای برای همه وجود
ندارد چنانکه ذوق و استعداد افراد هم نسبت به
فراگیری انواع مسائل ،مختلف است و با توجه به اینکه
بعضی از دانشها وابسته به بعضی دیگر و آموختن
یکی متوقف بر دیگری است .بنابراین آموزشگران از
دیرباز درصدد برآمدهاند که از طرفی مسائل مرتبط و
متناسب را دستهبندی کنند و دانشها و علوم خاص
را مشخص و از طرف دیگر علوم مختلف را طبقهبندی
کنند و نیاز هر علمی را به علم دیگر و در نتیجه تقدم
یکی را بر دیگری روشن کنند تا نخست کسانی که
انگیزه یا ذوق و استعداد خاصی دارند بتوانند گمشده
خودشان را در میان انبوه مسائل بیشمار بیابند و راه
رسیدن به هدفشان را بشناسند ،و دوم کسانی که
میخواهند رشتههای مختلفی از معلومات را فرا
گیرند ،بدانند از کدامیک آغاز کنند که راه را برای
آموختن دیگر رشتهها هموار کند و فراگیری آنها را
آسانتر نماید .به این ترتیب ،علوم به قسمتها و
بخشهای گوناگون تقسیم شد و هر بخش در طبقه و
مرتبه خاصّی قرار گرفت [.]42
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دیگر ،بیان میشود؛ مثالً رابطه ریاضیات و فیزیک و
یا حتی رابطه علوم طبیعی و علوم فلسفی و غیره .
بنابراین علوم با یکدیگر تعامل معرفتی دارند و
اثربخشترین شیوه مطالعات علمی ،کنار گذاشتن از
حصرگرایی روششناختی و روی آوردن به مطالعات
میان رشتهای است .زیرا که اینگونه نیست که میان
علوم ارتباطی وجود نداشته باشد ،بلکه ارتباط
ارگانیک برخی علوم با برخی دیگر امری مسلم است.
علوم مختلف نه به مثابه جزیرههایی پراکنده ،بلکه
اجزایی از یک منطقه و نظام سازمان یافتهای هستند
که با یکدیگر رابطهای محکم دارند.
پیشینیان نظریه ارتباط ارگانیک علوم را (البته نه
به صورت افراطی آن) قبول داشتند .وضعیت دانش در
گذشته به گونهای بود که نه تنها علوم انسانی ،بلکه
علوم طبیعی و ریاضیات در دامن الهیات و در تعامل
با فلسفه و حکمت اسالمی رشد میکردند و فلسفه
عهدهدار برخی مبانی مهم و اساسی علوم تجربی بود.
به عنوان مثال مالصدار کارش ،بر پایة همبستگی علوم
و معرفتها؛ یعنی پیوند عرفان و برهان و قرآن قرار
داشت و نوآوریاش در فلسفه از همین روش و رویکرد
برمیخواست .یا کتاب منظومه حکیم سبزواری
مشتمل بر چهار کتاب منطقیات ،طبیعیات ،الهیات و
اخالقیات است .زیرا که مؤلف میان این شاخههای
معرفت تجربی و تجریدی ارتباط و تعامل و هماهنگی
میدیده است و یا اثر ابن سینا و غیره.
در عصر اخیر نیز برخی از دانشمندان به این نتیجه
رسیدهاند که تخصصگرایی بیش از اندازه ،دانش-
پژوهان را باریکبین بار میآورد و این تغییر نگرش
موجب رواج مطالعات میانرشتهای شده است .زیرا
یک علم ،نه در تکتک گزارهها ،بلکه به عنوان
مجموعهای منظم و نظاممند ،به نحو کلی و ارگانیک
بر علم دیگر اثر میگذارد؛ اگرچه گزارههای فراوانی از
آنها با یکدیگر بیارتباط باشند .بنابراین علوم انسانی
کنونی همچون جامعهشناسی ،سیاست ،روانشناسی،
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علوم تربیتی و اقتصاد به صرف استناد بر آیات و
روایات ،اسالمی نمیشوند ،بلکه باید با معارف اسالمی
تعامل و همبستگی داشته باشد؛ یعنی باید در همة
مراحل تحقیق (تبیین مبانی معرفتی ،جمعآوری
دادهها و نظریهپردازی) ،معارف اسالمی را به کار گیرد.
طبقهبندی علوم از چنان اهمیتی برخوردار است
که برخی [ ]60شهرت ارسطو و فارابی را به لقب معلم
اول و ثانی ،به دلیل طرحهای آنان در عرصه
طبقهبندی میدانند .به اجمال میتوان این دالیل را
برای ضرورت طبقهبندی علوم برشمرد:
 .1طبقهبندی علوم موجب میشود تا علومی مبین
شوند که نسبت به یکدیگر جنبه مقدمیت و
مبدئیت دارند و نیز رعایت تقدم و تأخر در تعلیم
و تعلم علوم ،روشنتر و واضحتر و انواع ارتباطات
و ترابط هریک از علوم با سایر دانشها و کم و
کیف آنها مشخص شود؛
 .2طبقهبندی علوم همانند نقشه راهنما ،شناسایی
عناوین کلی علوم را برای کسانی که میخواهند
علم مورد استعداد و عالقه خود را پیدا کنند ،آسان
میکند؛
 .3طبقهبندی علوم میتواند مبادی ورودی و خروجی
علوم را نسبت به یکدیگر به منظور تسریع شناخت
و هویت آنها تبیین کند.
 .4طبقهبندی علوم میتواند مطالعات و تحقیقات
علمیدرباره مسائل علوم را سهل و آسان کند و به
آن سرعت بخشد؛
 .5طبقهبندی علوم میتواند برای ترتیب دادن کتب
در کتابخانه و تنظیم فهرست آنها مفید واقع شود؛
 .6طبقهبندی علوم ما را از سیر و چگونگی پیشرفت
دانش و معرفت بشری آگاه میکند و در تاریخ علم،
اطالعات شایستهای را به ما ارزانی میدارد [.]75
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شناسایی پیشرفت حاصل میکرد و افزون میشد.
امکان احاطه کامل یک نفر بر جمیع معرفتهای
بشری ،کمتر میشد و به خصوص برای یک نفر محال
مینمود که در عین حال ،هم واقف به تمام معلومات
زمان خود باشد و هم اینکه کمک به پیشرفت علوم و
کشف مطالب تازه کند .بنابراین کمکم علم از صورت
وحدت بیرون آمد و تألیفی شد از علوم مختلفه و
دانشمندان هرکدام رشتهای را برگزیدند و دامنه
فعالیت علمی خود را به یک رشته محدود ساختند.
بنابراین در علوم پیشرفت حاصل شد و یکی پس از
ال
دیگری از علم جامع کلی (فلسفه) جدا شدند؛ مث ً
ریاضیات با اقلیدس ،مکانیک با ارشمیدس ،ستاره-
شناسی با کپرنیک ،فیزیک با گالیله ،شیمی با
الووازیه ،زیستشناسی با بیشا و کلود برنار ،جامعه-
شناسی با آگوست کنت وغیره از فلسفه جدا شدند و
آنچه باقی مانده و موضوع تحقیقات فلسفی است
عبارت است از ذهن و وجدان انسان ،و زندگانی درونی
و دنیای نامرئی [.]13
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-
کند که آنها در حقیقت هم از یکدیگر مجزا و مستقل
هستند و حال آنکه چنین نیست ،بلکه همه آنها با
یکدیگر مرتبطند و جنبههای مختلف حقیقت واحده
را میسازند [ .]53باید توجه داشت که تخصّص در
عین اینکه منافعی دارد ،ممکن است مضراتی را هم
موجب شود ،چنانکه برخی از متخصصان ،به جای
اینکه موضوع تخصص خود را نسبت به مجموع علوم
و بهخصوص آن علمی بسنجد که به طور مستقیم به
آن مربوط است ،بسنجد و بین آنها قرار دهند ،در
اهمیت و ارزش علمی مبالغه میکنند که خود در آن
تخصص دارند .باید از این انحرافها احتراز کرد و
همیشه وحدت علم را در نظر داشت و متوجه بود که
تمام علوم تشکیل علم واحد میدهد و چون واقع و

وحدت علوم

وحدت علوم در سراسر زمانها ،نخستین و
مهمترین اندیشه الهامیافته بود ،و در پرتو همین
اندیشه علوم مختلف مورد درس و بحث قرار میگرفته
است .بنابراین به علوم گوناگون همچون شاخههای
یک درخت نظر میکردند که و موافق با ماهیت همین
درخت رشد میکند و برگ و بر میدهد .درست به
همان صورت که شاخه درختی به صورتی نامحدود
رشد نمیکند .همینطور هم هر علم باید تا حدی
تعلیم شود و از آن تجاوز نکند .مؤلفان قرون وسطایی
اسالم دنبال کردن شاخهای از علم را در خارج حدود
مقرر آن –که نتیجه آن ویران شدن هماهنگی و
نسبت میان اشیاء است -کار بیهوده و حتی نامشروع
میدانستند و میگفتند به آن میماند که یکی از
شاخههای درخت به صورت نامحدود نمو کند که نظم
و آهنگ در خت را برمیاندازد .وسیلهای که با آن
نسبت و هماهنگی علوم محفوظ میماند ،طبقهبندی
علوم بود که مسلمانان به آن توجه فراوان داشتند و
به این وسیله چشمانداز و وضع هر علم در داخل طرح
کلی معرفت پیوسته در مقابل نظر قرار میگرفت
[]34؛ و طبقهبندی صحیح از دانش بشری ،هم وقوف
به وحدت علم را میسر میسازد و هم ،آگاهی الزم را
درباره چگونگی تقسیم جداگانه شعب و یا تعیین
اندازه دوری و یا نزدیکی این شعبهها را در اختیار ما
میگذارد [.]22
در صدر تاریخ حکمت یونان نیز ،علم یکی بود و
به آن فلسفه میگفتند و لفظ فلسفه بر معرفتهای
نظری و عملی بشر ،یعنی افکار علمی راجع به طبیعت
و انسان و نظریات درباره حقایق اشیاء و تصورات راجع
به زیبایی و خیر اطالق میشد .در این معنا است که
کسانی مثل فیثاغورس در قرن  6ق .م .خود را
فیلسوف مینامد و امثال افالطون و ارسطوطالیس،
محیط بر تمام علوم زمان خود بودند و با افکار خویش
بر وسعت دامنه آن میافزودند .اما به همان اندازه که
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جهان یکی است .علم هم واحد است و شایسته این
است که علمای متخصص نیز نظریهای اجمالی درباره
مجموع علوم و معرفتی به روشهای مختلفی داشته
باشند ،که در جستجوی حقیقت به کار برده میشوند،
به خصوص که حل بعضی از مسائل مهم ،اعمال روش-
های مختلف و توسل به چند علم را ایجاب میکند
[.]14
جورج سارتن نیز که این رخنه و خأل را در مسیر
تکامل علمی احساس کرده بود ،میگوید :هرچه
معارف و معلومات پیچیدهتر و تخصصیتر شود،
ضرورت توحید آنها بیشتر احساس میشود .اگر مرد
با شهامتی پیدا نشود که به چنین عملی دست یابد،
بهزودی جهان علم مانند قلعه بابل تسخیرناپذیر
خواهد شد .چه بسیار متخصصانیاند که بیشتر از
زنبور عسل به کاری که میکنند ،وقوف ندارند .ایشان
کارشان مفید است ،اما علم منحصر به مجموعه نتایج
کارهای انفرادی آنان نیست .رشد علم مثل رشد یک
موجود زنده است؛ باید افرادی زحمت سرپرستی آن
را بپذیرند و آن را جمع و با هم ترکیب و تلفیق کنند
تا به توحید آن موفق شوند [.]51
بنابراین تخصصیشدن موجب شده است تا کسانی
که تحت تأثیر آن قرار گرفتهاند ،نتوانند علمی را تصور
کنند که با طبیعت در تمامیتش ارتباط داشته باشد
[ .]40برداشت جدید از علم در تالش برای قطع
ارتباط علوم با هر اصل باالتر ،به بهانه تأمین استقالل
آنها ،آن علوم را از هرگونه معنای عمیقتر و حتی از
هرگونه انتفاع واقعی از نظرگاه شناخت محروم
میکند؛ و با محصور کردن آنها در قلمرویی که به طرز
مأیوس کنندهای محدود است ،فقط میتواند آنها را به
بنبست سوق دهد .عالوه بر این گسترشی که در این
قلمرو به آن دستیافتهاند ،آنطور که عموم ًا تصور می-
کنند ،در راستای عمیقتر شدن شناخت نیست ،بلکه
برعکس کامالً سطحی باقی مانده است و فقط عبارت
است از تشتت در جزئیات و نیز تحلیلی طاقتفرسا و
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به همان اندازه بیثمر .این گسترش را به طور
نامحدودی میتوان دنبال کرد ،بدون اینکه حتی یک
گام به شناخت حقیقی نزدیک شد [.]41
سارتن نیز در این زمینه میگوید :همه معارف
جهان را در یک جا جمع کردن و به صورت
دایرهالمعارف در آوردن ،مستلزم داشتن این اعتقاد
است که وحدت و نظمی در جهان وجود دارد و این
نظم و وحدت باید در معرفتی که ما نسبت به این
جهان پیدا میکنیم نیز جلوهگر باشد .وحدت از راه
مطالعه و تحقیق در اصول (فلسفه ،علم الهی) اثبات
میشود و نظم به وسیله طبقهبندی خاص و توصیف
آنها [ .]26به نظر میرسد :آنچه علوم را وحدت می-
بخشد ،غایتنگری و غایتانگاری است .انسان در
زندگی برای معرفت هر چیز غایتی را منظور میکند؛
گاه در این بررسی یک جنبه مورد نظر اوست و گاه از
جنبههای گوناگون آن را مورد مطالعه قرار میدهد.
فروند میگوید« :اگر چه علوم طبیعی با علوم انسانی
از جهاتی با هم متفاوتند ،اما واقعیت واحدی را مطالعه
میکنند و غایت است که این دو را به هم پیوند می-
دهد .».بنابراین اگر چه به لحاظ روش مطالعه ممکن
است علوم انسانی با علوم طبیعی تفاوتهایی داشته
باشند (بهدلیل تفاوت موضوعهایشان) ،ولی گاه چون
غایت آنها یکی است ،وحدت حاصل میشود [.]38
هدف و کارکرد طبقهبندی

طبقهبندی با اهداف زیر صورت میگیرد و این آثار
و کارکردها را در پی دارد:
 .1آسان کردن کار ذهن در داشتن تصور روشن از
اشیا و باقی ماندن آن در حافظه (کاربرد تعلیم و
تربیتی)؛
 .2آشکار کردن بستگی و پیوستگی صفات و
خصوصیات اشیا داخل یک دسته و گروه [.]28
بنابراین هدف از طبقهبندی علوم ،مجزا ساختن
دانشها از یکدیگر نیست ،بلکه منظور در عین
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نسبت به فهم و اعتقاد و اندیشه واضع آن کمک
میکند و یا به گونهای متأثر از حرفه و عالقهای است
که او به موضوعهای خاص داشته است .با آنکه
دانشمندان اسالمی ،در زمینه طبقهبندی علوم فعاالنه
مشارکت داشتهاند .فارابی ،کندی ،ابنسینا ،ابوالحسن
عامری ،ابن رشد ،ابن فریقون ،غزالی ،خواجه
نصیرطوسی و  ...تا برسد به مالصدرا در این برهه
کارکرده و نظراتی ابراز کردهاند ،اما به طور عمده
نظرات آنان برگرفته از افکار یونانیان و گاهی متأثر از
اعتقادات دینی صرف و یا مخلوطی از آن دو بوده
است .جمعی نیز با توجه به حرفهای که داشتهاند از
قبیل معلمی ،کتابت و وزارت طرحهایی را دادهاند
[ .]70تمامی این طرحها را با توجه به هدف آنها
میتوان به دو دسته نظری و عملی تقسیم کرد .ریشه
این تفاوتها نیز در نگرش حامیان طبقهبندیهاست
که سه گروه هستند :فالسفه و حکما ،دائره-
المعارفنویسان و کتابداران.
طرحهای نظری را میتوان طبقهبندی علوم و
طرحهای عملی را ردهبندی علوم نامید .اما آیا ایندو
از هم کامالً بیگانهاند و یا اینکه با هم مرتبط هستند؟
اینکه کتابخانه گنجینه دانش است و باید مجموعه
آن بر حسب موضوع مرتب شود اصلی بدیهی است ،و
همه کتابداران در پذیرش آن اتفاق نظر دارند .اما در
رابطه با میزان اتکای ردهبندی کتابخانهای به
طبقهبندی علوم نظرها یکسان نیست .گروهی هیچ
تضادی بین ردهبندیهای نظری از یک سو و
ردهبندیهای عملی و کتابشناختی از سوی دیگر
قائل نیستند و به نظر آنها منطقی که انطباق یک طرح
ردهبندی عملی را با یک طرح علمی توجیه میکند
این است که یک ردهبندی علمی همه علوم را در
برمیگیرد ،و کاربرد آن در کتابخانه موجب تنظیم
کتابها به همان ترتیبی خواهد بود که دانشمند خود
تعیین کرده است .در مقابل برای گروه بزرگی از
کتابداران حداکثر سادگی و حداقل پیچیدگی در یک

تشخیص آنها ،نشان دادن روابط و همبستگی
دانشها با یکدیگر و روشن کردن وحدت علوم
است.
 .3روابط و سلسله مراتب آنها را نشان دهد .بنابراین
طبقهبندی ،ترتیبی را برقرار میکند که مطابق آن
آنچه در مرتبه پایینتر قرار میگیرد ،تابع آن
چیزی است که در مرتبه باال جای دارد؛
 .4ایجاد سهولت در بازیابی کتاب و بازکاوی دانش؛
 .5به دست آوردن سنخیتهای مشابه یا تفاوتهای
آشکار و نهان علوم و معارف به علت جایگاه ارزشی
[.]1
 .6وقوف به وحدت علم را ممکن میسازد؛
 .7نشان میدهد که شعب علوم تا چه اندازه از هم
دور یا نزدیکند؛
 .8ما را از سیر و چگونگی پیشرفت معرفت بشر آگاه
میسازد؛
 .9میتواند در طرز تعلیم علوم به ما کمک کند []15
و دانشپژوه میتواند در هر رشته آگاهی خود را
در خصوص موضوعهای رشته مربوط گسترش
دهد [.]2
 .10جلوگیری از قطع رابطه بین علوم و وقوف به
وحدت علوم؛
 .11حصول احاطه ذهن به موقعیت هر علمی در نسبت
با سایر علوم و درک اجمالی روابط علوم با یکدیگر؛
چه در غیر این صورت نسبت میان علوم مختلف
با یکدیگر بر آدمی مجهول میماند و ذهن او در
شناخت جایگاه علوم و نسبت متقابلشان با یکدیگر
دچار پریشانی میشود؛
 .12طبقهبندی باعث میشود تا مسائل یک علم در
علوم دیگر تکرار نشود.
انواع طرحهای طبقهبندی

طبقهبندی متأثر از بینش علمی و فلسفی عصر و
زمان پدیدآورندگان آن است و این خود به نوعی ما را
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 .2ردهبندی آموزشی و رده بندی دائرهالمعارفی (که
تقریباً مشابه ردهبندی آموزشی است ،با این تفاوت
که حاوی برخی مطالب از جمع مختصری در باب
هر یک از علوم نیز هست).
طرحهای عملی نیز تقسیم میشوند به:
 .1ردهبندی کتابخانهای برای تنظیم کتب در قفسه
کتابخانهها؛
تنظیم
برای
کتابشناختی
 .2ردهبندی
کتابشناسیها یا فهرستها تقسیم میشود.
مهمترین ویژگی ردهبندی عملی (ردهبندیهای
کتابخانهای و کتابشناختی) پیوند آن با طبقهبندی
علوم است .به منظور حفظ توالی منطقی و پیوستگی
مطلوب موضوعها و دوام و پایداری رده بندی در
کتابخانهها باید نظم علمی اساس تنظیم کتب قرار
گیرد ،اما در انطباق ردهبندی کتابها با نظم علمی
باید جنبههای عملی گروهبندی کتب را نیز مورد
توجه قرار داد .طرح یا نظام ردهبندی به منزله نقشه
کاملی از رشتههای دانش است و کلیه مفاهیم علمی
و روابط بین آنها را نشان میدهد [.]66

طرح ردهبندی مطمح نظر بوده و جنبههای عملی
بیشتر مورد تاکید قرار گرفته است .اینان معتقدند که
یک طرح مطلوب باید تسهیالت الزم را برای کتابداران
در انجام وظایف روزمرهشان فراهم آورد .به عبارت
دیگر هدف یک فیلسوف یا دانشمند کشف روابط
اشیاء است و هدف یک کتابدار گروهبندی کتابها بر
حسب محتوای آنها و نیز تکیه بر اصل سهولت عمل
است ،اصلی که باید شالوده همه ردهبندیهای
کتابخانهای قرار گیرد.
واقعیت این است که بین این دو نظر باید تعادلی
ایجاد شود .نظم ردهبندی نظری باید به منزله ستون
فقرات ردهبندی کتب مورد استفاده قرار گیرد ،تا به
این ترتیب توالی منطقی و پیوستگی مطلوب
موضوعها و دوام پایداری ردهبندی تأمین شود .اما در
انطباق کتابها با این نظم باید جرح و تعدیلهای
عملی زیادی به عمل آید .ایجاد این جرح و تعدیلها
در نظامهای نظری گاه برای ردهبندی کتب نه تنها
مفید ،بلکه الزم است و اصرار بیهوده در پیروی مطلق
از ردهبندیهای علمی و فلسفی بدون در نظر گرفتن
استفاده روزانه از کتابها و بدون توجه به جنبههای
عملی ،باعث از دست دادن پویائی و کارایی ردهبندی
کتابخانه و موجب میشود که کتابها اغلب در جائی
قرار گیرند که عقل سلیم آن را نمیپذیرد .در تدوین
طرحهای ردهبندی باید همواره این نکته مورد نظر
قرار گیرد که هدف ردهبندی در کتابخانهها در واقع
کنار هم قرار دادن موادی است که بیشتر با هم مورد
استفاده قرار میگیرند و در این رابطه برخی تغییرات
در نظم علمی ،به شرطی که در به منظور بهرهگیری
بهتر و بیشتر باشد ،باید مجاز شمرده شود.
برای ردهبندی نظری تقسیمهای زیر را قائل
شدهاند:
 .1ردهبندی فلسفی و علمی که به طور مجرد ناظر بر
ترتیب علوم یا ترتیب اشیا است؛

اصول طبقهبندی
.1
.2
.3
.4

.5
.6
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طبقهبندیها باید شامل ویژگیهایی باشند که
برخی از آنها از این قبیل است:
آسان شدن هرچه بیشتر نحوه دسترسی و استفاده
از کتابها؛
کتابها در درجه اول بر حسب موضوع آن
طبقهبندی شوند []29؛
علوم حقیقی را دربرداشته باشد (از این نظر بیکن
و نویسندگان دایرهالمعارف با قرار دادن شعر و
صنایع در میان معرفتهای بشر ،مرتکب اشتباه
شدهاند)؛
شامل تمام علوم اصلی باشد؛
علوم را بر حسب ترتیب تاریخی یا منطقی به
نحوی منظم سازد که فراگرفتن آنها آسان باشد
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اینجا نیز جنبهها عملی تحت تأثیر مسائل فلسفی و
ذهنی قرار میگیرد .این نکته ،به عنوان انتقادی مهم،
در مورد ردهبندی دهدهی دیوئی نیز صادق است.
اعتقاد بر این است که دیوئی در تنظیم طرح خود تا
حد زیادی از طرح فلسفی هریس پیروی کرده است.
طرح هریس در واقع طرح معکوس شده ردهبندی
فرانسیس بیکن است [.]66

[ ]16و لذا جایگاه هر علمی و نسبتش با علوم
دیگر را روشن کند؛
 .7ترتیب منطقی باشد و از عام به خاص (کل به جزء)
و اصل به فرع تقسیم شود؛
 .8قابل گسترش باشد؛
 .9شامل جمیع فروع دانش بشر شود []49؛
 .10شمول و جامعیت داشته باشد؛
 .11انعطاف پذیر باشد؛
 .12پایه منطقی داشته باشد []3؛
 .13اصل سهولت و سادگی ،که جیمز تامپسون بارها
آن را تکرار میکند [.]5
 .14تناسب طبیعی با دانش و شناختها؛
 .15نبود وابستگی؛
 .16عملی و کاربردی بودن؛
 .17سهولت استفاده از آن طرح؛
 .18ترقیم و کدگذاری؛
 .19پشتیبانی [ ]4؛
 .20اصل توقف و اناطه (تقدّم رتبى و سیر از مبادى
تصورى به تصدیقى) ؛
 .21اشرفیّت (در موضوع ،در غرض و غایت و یا بر
حسب درجه نیاز) [ ]23؛
 .22از تکرار یک علم در دو طبقه و دسته مختلف
جلوگیری کند.
البته برخی از این ویژگیها مخصوص طرحهای
عملی است و برخی دیگر نیز بین هردو مشترک است.
تجربه نشان داده است که موفقیت و شکست یک
ردهبندی کتابخانهای در واقع در تامین میزان سهولت
عمل در گروهبندی کتابها است .چه بسا تأکید زیاد
بر پیروی از نظم ردهبندیهای نظری باعث شود که روح
واقعی ردهبندی کتابخانهای از دست برود .اصل
سهولت عمل گاه در متداولترین و مقبولترین
ردهبندیهای کتابخانهای هم نادیده گرفته میشود و

پیشینه طبقهبندی

طبقهبندی علوم 1همزاد پیشرفت و استقالل علوم
است .علوم درابتدا به مانند کتاب درهمریخته غیر
مبوّبی بوده که بین مسائل مختلف یک موضوع تمییز
و تفکیک وجود نداشته است .با بلوغ علوم و تخصصی
شدن رشتههای علمی ،منظومه دانشها شکل گرفت
و مسائل کلی موضوع در یکسانی داشتند ،با هدف
خاصی ،علم ویژهای را عرضه کردند .پیشرفت دانش
بشری زایش و تولید علوم جدید را به ارمغان آورده
است ولی علوم متعدد و مختلف ،نظم ویژهای را بر
نشان نمیدهد بلکه با شیوههای مختلف میتوان به
تنظیم علوم و منظومهسازی آنها پرداخت.
طبقهبندی علوم همیشه مورد توجه فالسفه و
دانشمندان بوده و هست .از صدر تاریخ تاکنون،
بزرگان علم و فلسفه و دین درباره طبقهبندی علوم
اظهارنظر کردهاند .به این علت که ساختمان ذهنی و
فکری انسان همواره نیازمند نظم و انتظام بوده و
هست .دانش و آموختههای انسان باید همواره انتظام
الزم را داشته باشد و ارتباط آن با یکدیگر روشن باشد.
بنابراین دانشمندان و فالسفه چه در آغاز و چه در
میان و یا پایان دوره مطالعاتی خویش متعرض این
مسئله شده بودند و نظر خویش را درباره تقسیمبندی
علوم مطرح کردهاند .با آنکه نظرات گوناگونی در
تقسیمبندی علوم ابراز شده و علمای یونان و سپس
به دنبال آنان دانشمندان اسالمی و از آن پس فالسفه
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اروپایی ،درباره تقسیم و طبقهبندی علوم اظهارنظر
کرده و طرحهایی را ارائه کردهاند ،اما هنوز هم
اظهارنظرها دادمه دارد و جمعبندی کلی وجود ندارد
که همه بر آن اتفاقنظر داشته باشند.]70[ ،
تقسیم و طبقهبندی علوم از مسائل مهمی است
که هم فالسفه و دانشمندان برای سامان دادن به
ساختار ذهنی و فکری خویش و هم فرهنگنویسان
که به نوعی ،درگیر تدوین دانش برای استفاده از آن
هستند به آن نیاز دارند ،زیرا نظم بخشیدن و سبک و
سنگین و مرتب کردن و اولویت دادن به امور از جمله
دانش و آموختههای بشری امری است مطلوب و
عقالیی .دانشمندان یونانی به مسئله تقسیمبندی
علوم بیش از هر کس توجه کردهاند؛ افکار مشایی
ارسطویی سرآمد تفکر در این زمینه است .مسئلهای
که پس از گسترش علم و انشعاب آن پیش میآید،
موضوع احصاء و سپس ردهبندی علوم است .این
موضوع از نظر ماهیت تعلیم و تربیت و اخذ نتیجه در
فراگیری دانش ،کاری بسیار مهم و ضروری است ،زیرا
دانش ما باید نخست به صورت دقیق انشعاب یابد تا
بتوان در حوزه ویژه هر موضوعی پژوهش کافی به
عمل آورد [.]23
راهحلهای نخستین برای طبقهبندی کتابها
مبتنی بر طبقهبندیهای فلسفی از علوم و دانشهای
بشری بود [ .]30اولین تقسیمبندی را به یونان و
بهویژه افالطون و ارسطو نسبت میدهند .تقسیمبندی
ارسطویی معروف است .او علوم را بر سه دسته تقسیم
کرد و آن را حکمت نظری ،حکمت علمی و علوم آلیه
نامید .از آن پس با نهضت ترجمه ،علمای اسالمی و
بهویژه کندی ،فارابی ،ابن سینا ،غزالی ،و غیره درباره
ردهبندی علوم بحث کردهاند .بعضی از دانشمندان به
همه علوم توجه داشتهاند .بعضیها به دالئل عالئق
مذهبی ،فقط به علوم شرعی توجه کردهاند و از منظر
شرع به سایر علوم نگریستهاند .بعضیها با الهام از
قرآن مجید و عقاید دینی بین آنچه از یونان آمده و
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آنچه در عقاید دینی وجود دارد تلفیقی به وجود
آوردند .فارابی از این دسته افراد است []24؛ ابن
خلدون در مقدمه تاریخ عمومی خویش ،گزارش
جامعی از طبقهبندی علوم اسالمی پس از دوران بلوغ
آورده است .در این بین ،فرهنگنویسان نیز به مسئله
تقسیمبندی علوم توجه کردهاند .ابن ندیم،
شمسالدین آملی ،تهانوی ،ابن اکفانی ،و ابن حزم
اندلسی از این دسته افراد هستند.
البته اینطور نیست که برای اولین بار یونانیان علوم
را طبقهبندی کرده باشند ،بلکه طبقهبندی علوم در
دنیای باستان توسط همه ملل متمدن انجام گرفته
است و حتی بسیاری از مسائل کلی آن طبقهبندیها
را توضیح دادهاند [ .]6در بسیاری از کتابهای
صاحبنظران غربی ،ردهبندی از دوران افالطون شروع
میشود ،در حالی که به نظر میرسد که در این سوی
جهان بسی پیش از دوران افالطون ،معارف بشری به
نوعی ردهبندی میشد و این ردهبندی تدوین نیز شده
بوده است .مثالً کومار در کتاب خود به ردهبندی
ودایی اشاره میکند و آن را در یک دوره پیش از دوره
ردهبندی یونانی قرار میدهد .این ردهبندی در
اوپانیشادها بیان شده و کل موضوعها به  4گروه
تقسیم میشود :دارمه (حقوق ،اخالق ،الهیات و
جامعهشناسی) ،آرته (تاریخ ،علوم سیاسی ،اقتصاد و
علوم کاربردی) ،کاما (ادبیات ،هنرهای زیبا و علوم
خالص) و موکشا (فلسفه و تجربه معنوی) .اما نخستین
نویسندگانی که درباره دانش به معنی معاصر آن
تحقیق کردند فیلسوفان یونانی بودند [.]67
اما درباره جهان اسالم نیز باید گفت :مسئلة طبقه-
بندی علوم و تعیین جایگاه هر علم ،بحثی بود که هر
چند اول بار ارسطو آن را مطرح کرد ،حکمای مسلمان
از قبیل کندی ،فارابی ،ابن خلدون ،ابوالحسن عامری،
ابن سینا ،ابن رشد ،غزالی ،نصیرالدین طوسی و
مالصدرا به آن اهتمام ورزیدند .کندی نخستین کسی
بود که در کتاب «فی اقسام العلوم» به این امر
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تعبیر خواب و دیگر علوم غریبه داشت ،این مطالب را
وارد تقسیمبندی علوم نکرد .اما کوشش مسلمانان
برای طبقهبندی با کار کندی شروع شد و مبنای
طبقهبندی در ابتدا کار ارسطو بود (نظری ،عملی،
صناعی) که بعدها کاملتر شد [ .]35علمای اسالمی
همواره از دیدگاه وحی و نبوت و وحدانیت به مراتب
علوم میپرداختند و از باالترین و عظیمترین نمودهای
معرفت که همانا معرفت به ذات حق و وحدانیت
اوست ،شروع میکردند و با یک سیر نزولی که در
خالل آن وحدت علوم نیز به وضوح به مشاهده میشد،
پلکان معرفت را میپیمودند .البته باید عارف را
استثناء کرد که تمام کائنات را در مقام یک اشعه و
یک نمود منبعث از بود حقیقی میداند [.]31
علمای اسالمی در مورد ردهبندی فعاالنه مشارکت
داشتهاند .به ظاهر قدیمیترین اثر به جا مانده درباره
طبقهبندی دانشها کتاب «حدود» جابر بن حیّان
( )200حکیم شیمیدان است .به طور کلی کسانی در
تمدن اسالمی در این زمینه طرح هایی ارائه کردهاند،
عبارتند از :خلیل بن احمد ()175؛ جابر بن حیّان
()200؛ کندی ()252؛ ابوزید بلخی ()322؛ شعیا بن
فریغون ()344؛ ابونصر فارابی ()339؛ ابن ندیم
()385؛ اخوان الصفا (قرن)4؛ خوارزمی ()387؛ ابن
سینا ()429؛ ابوریحان بیرونی ()440؛ ابن حزم
اندلسی ()456؛ غزالی ()505؛ امام فخر رازی ()606؛
خواجه نصیرالدین طوسی؛ قطب الدین شیرازی
()710؛ شمس الدین آملی ()742؛ ابن اکفانی ()749؛
قلقشندی؛ طاش کبری زاده ()968؛ مالصدرا
()1050؛ حاجی خلیفه ()1067؛ تهانوی ()1159
[ .]70در واقع مسلمانان به حدی به طبقهبندی علوم
اهتمام داشتند که این مهم بهصورت فنی مستقل
درآمد و به نام «علم تقاسیم العلوم» خوانده شد [.]48
بعدها علوم اسالمی نیز افزوده شد و در قرن 4
بیشتر علما علوم را به دو دسته تقسیم میکردند.1 :
عربی (زبان ،فقه ،کالم ،ادبیات)؛  .2دانشهای

پرداخت .امّا فارابی توفیق بیشتری یافت و در کتاب
«احصاء العلوم» به طبقهبندیای مشابه ارسطو رسید.
او کوشیده است تا بین نظر ارسطو و نظر برگرفته از
منابع اسالمی گونهای هماهنگی پدید آورد .با توجه
به گرایش دینی حکمای اسالمی و نیز با مراجعه به
آثار علمی آنان ،درمییابیم که هدف از تصنیف علوم
حل مشکل ایجاد توافق بین عقل و وحی یا علم و دین
و نیز درجهبندی آنها بوده است [.]62
پس از ارسطو ،آمونیوس پسر هرمیاس (دانشمند
اسکندارانی) ریاضیات را به چهار شاخه حساب،
هندسه ،نجوم و موسیقی تقسیم کرد که تقریب ًا تا عصر
حاضر معتبر است .شاگرد او یوحنا نحوی یا یوهانس
فیلوپونوس با شرحی که بر ایساغوچی نوشت ،دیدگاه-
های ارسطو درباره علوم را به مسلمانان رساند [.]27
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
جهان اسالم منتقل شد .به این ترتیب گنجینهای از
دانش و اطالعات آن روزگار برای مسلمانان فراهم شد
و متفکران و دانشمندان در قلمرو تمدن اسالمی به
رشد و توسعه این علوم همت گماشتند و در رشتههای
مختلف سرگرم تحقیق و ابداع شدند و آثار متعددی
پدید آوردند .ارسطو علوم را به سه دسته تقسیم کرد،
اکثر دانشمندان اسالمی نیز از این طرح استفاده
کردهاند و در واقع شیوه علمای اسالمی در رده بندی
علوم به طور مستقیم از ردهبندی ارسطو متأثر بوده
است ،با این تفاوت که علوم جدیدی که از سوی
دانشمندان اسالمی به وجود آمد که به آن ردهبندی
افزوده شد .مهارت علمای اسالمی در تدوین طرحهای
ردهبندی بر آن پایه است که بسیاری از دانشمندان
اروپایی را به تحسین واداشته است [.]66
یکی از مؤثرترین این طبقهبندیها از فارابی است
که بعدها با جزئی تغییر مورد قبول ابن سینا ،غزالی و
ابن رشد واقع شد .فارابی با اینکه رسائلی در کیمیا،
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نخستین یا غیر عربی (فلسفه ،طبیعیات ،ریاضیات).
برخی نیز بودند که فقط به تقسیم علوم از جهت
مذهبی پرداختند و دیگر علوم را وقعی ننهادند و
فایدهای برایشان قائل نبودند که غزالی را میتوان نام
برد .او فقط علوم شرعی را نقل کرد و از غیرشرعیها
نیز فقط ادبیات را آورد که در درک علوم شرعی دخیل
است .و در کتاب تهافت الفالسفه ،فلسفه را به کلی رد
کرده است .او همچنین علوم ریاضیات ،نجوم و هیئت
را نیز رد کرد و تضییع وقت بر باطل میداند .ابن
خلدون نیز مثل غزالی در مورد فلسفه و برخی دیگر
از علوم ،بر انکار است و در ابطال علومی مثل کیمیا و
مقداری از هیئت کوشیده است .البته علمایی مثل ابن
رشد با کتاب «تهافت الفالسفه» به غزالی پاسخ داده-
اند [ .]32تقسیمبندى دانشمندان مسلمان ،یکى از
مهمترین منابع مؤثر در طرح و تدوین طبقهبندى
علوم در آغاز دوره جدید در مغرب زمین بوده است.
تقسیمبندى معروف فرانسیس بیکن و دیگر
دانشمندانى که پس از او به بحث از اقسام و ردهبندى
علوم پرداختند ،به ویژه از احصاء العلوم فارابى متأثر
است.

رهیافت

سه معیار تعیین سلسلهمراتب علوم را به منزله اصولی
کلی پذیرفتهاند؛ ،اما در نحوه بیان این معیارها و نوع
تأکید بر آنها ،با هم اختالفنظر دارند .بنابراین طبقه-
بندیهایی که نسبت به علوم صورت گرفته ،با مالک
و معیارهای متعددی بوده و با هم اختالف دارند.
برخی از این مبانی و معیارها به شرح زیر هستند.
 -1-8موضوعمحور

برخى از طبقهبندىها بر پایه تمایز ماهوى
مسئلههاى هر علم شکل گرفته است ،بنابراین تمایز
علوم به تمایز موضوع و یا مسئلههاست و تمایز
مسئلهها به رتبه و سنخ آنها وابسته است .بنابراین اگر
مسئلهاى از نوع مسئلههاى نظرى و مفهومى باشد و
نسبت آن با مسئلههاى دیگر علم ،در حکم مبادى
تصورى یا تصدیقى باشد ،در گروه علوم و حکمتهاى
نظرى قرار مىگیرد و اگر از سنخ نتایج و آثار باشد در
گروه حکمتهاى عملى واقع مىشود .این نوع
طبقهبندى ،طبقهبندى مفهومى و مشابه میراث یونانى
است .روش فارابى و تا حدى ابنسینا گرچه
تفاوتهایی میان آن دو وجود دارد ،از این نوع هستند
[ .]63بنابراین مهمترین طبقهبندى که از فارابى و به
دنبال او ابن سیناست ،بر محور موضوع علم است.
موضوع علم از نظر منطقدانان ،نقش اساسى در تمایز
و ارتباط میان علوم دارد .بنابراین مىتوان گفت
طبقهبندى علوم از میان حکما برخاسته و پشتوانه و
پس زمینهاى فلسفی -منطقى دارد .رایجترین نوع
طبقهبندىهای با مالک موضوع از این قرار است:
 .1نظری ،عملی و شعری (طبقهبندی ارسطو)؛
 .2جهانی (موضوعشان شناخت ماده است) و عقالنی
(موضوعشان فکر و آثار آن است) (طبقهبندی
آمپر)؛
 .3عقلی و نقلی (طبقهبندی ابن خلدون)؛
 .4کلینگر (تبیینی) و جزئینگر (توصیفی)؛
 .5ماهوی ،تجربی و آزمایشی و غیره .

معیارها و الگوهای طبقهبندی

سه مبنای اساسی در تنظیم سلسلهمراتب علوم
وجود دارد که عبارتند از :روششناختی ،هستی-
شناختی و اخالقی .مبنای روششناختی از نظام
سلسلهمراتب براهین ،استداللها و انحای شناسایی
موجودات؛ مبنای هستیشناختی از سلسلهمراتب
جهان هستی؛ و مبنای اخالقی از نظام سلسلهمراتب
نیازها ،نیکیها و اغراض بشری ناشی میشود .این سه
مبنا با سه جنبه اصلی علوم پیوند دارند .مبنای
هستیشناختی با موضوعهای علوم ،روششناختی با
روشها و شیوههای شناختن اشیای مورد مطالعه ،و
مبنای اخالقی با اهداف و اغراض علوم ارتباط دارد
[ .]18کسانی که به طبقهبندی علوم پرداختهاند ،این
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بررسی قرار داد و روش های کلی تحقیق علوم متفاوت
است ،بنابراین همه علوم را با توجه به روشهای کلی
تحقیق ،میتوان به چهار دسته تقسیم کرد:

 -2-8روشمحور

طبقهبندى رایج تا دوره رنسانس با مالک موضوع
و گاهى با مالک غایت بوده است .اندیشمندان بعد از
رنسانس همچون دکارت و دیگران بر اهمیت روش
تأکید کردند و توجه علمشناسان را به نقش اساسى
روش جلب کردند .از آن زمان به این سو طبقهبندى
روشى علوم رایج شده است .امروزه معموالً طبقهبندى
با مالک روش آغاز مىشود و دانشهاى همروش را با
مالک موضوع تقسیم و ردهبندى مىکنندکه به شرح
زیر است:

علوم حسى ـ تجربى :فقط با روش های تجربی که
بر دو خصیصه مشاهده و آزمون استوار است ،قابل
بررسی است ،شامل:
الف .طبیعى :فیزیک ،شیمى ،زیستشناسى و ...
ب .انسانى :روانشناسى تجربى ،جامعهشناسى
تجربىو . ...
علوم عقلى ـ استداللى :فقط با براهین عقلی و

الف .علوم قیاسی

استنتاجها ذهنی قابل بررسی است ،مثل فلسفه،
منطق و ریاضیات؛

 .1علوم صوری (منطق ،ریاضی ،آمار و غیره)؛
 .2علوم نظری :علوم طبیعی (فیزیک و مکانیک
نظری ،کیهانشناسی نظری و غیره) ،علوم
اجتماعی -انسانی (جامعهشناسی فلسفی ،روان-
شناسی فلسفی ،تاریخ نظری و  )...و علوم فلسفی
(فلسفه نظری ،معرفتشناسی ،روششناسی،
فلسفه علوم اجتماعی و )...؛

علوم نقلى ـ تاریخى :بر اساس اسناد و مدارک
منقول و تاریخی بررسی میشود ،مثل علم تاریخ،
جغرافیاى سیاسى ،علم لغت و غیره؛
علوم کشفى ـ شهودى :عرفان و روانشناسى
شهودى؛
علوم ابداعی :بر اساس جعل و اعتبار معتبرین

ب .علوم استقرایی

حاصل میشوند و راه رسیدن به آن فراگیری
قوانین اعتبار شده در آنهاست و یا علومی که از
ذوق و هنر ناشی میشوند.
و یا میتوان به گونهای دیگر نیز تقسیم کرد:
 .1علوم استقرایی؛
 .2علوم استنتاجی؛
 .3علوم تمثیلی.
همچنین میتوان علوم را به دو دسته کلی تقسیم
کرد:
 .1علوم موهبی (کشفی-شهودی) (تعلّم ربانی از
طریق وحی و الهام)؛
 .2علوم کسبی (عقلی ،نقلی ،تجربی) (تعلّم انسانی از
طریق تعلم و تفکر) [.]44
البته ممکن است که در هر یک از علوم از
روشهای دیگر نیز استفاده شود مثالً در صغری علوم

 .1علوم تجربی :علوم طبیعی (فیزیک تجربی ،شیمی،
زیستشناسی ،زمینشناسی و غیره) و علوم
اجتماعی -انسانی (جمعیتشناسی ،مردمشناسی،
باستانشناسی و غیره)؛
 .2علوم استنادی (ادبیات ،تاریخنگاری ،علوم حدیث
و غیره).
این طبقهبندی ،تأکیدی است بر این نکته که
روشهای قیاسی -استداللی و همچنین روشهای
استقرایی -تجربی به یکسان در علوم طبیعی و علوم
اجتماعی -انسانی اجرا میشوند،به این معنا علم و
معرفت در کلیت امر دارای منطق واحدی است و
تفکیکها همگی در نهایت به تفکیکهای منطقی
برمیگردد [.]59
با بیانی دیگر میتوان گفت :به دلیل آنکه همه
علوم را نمی توان با روش واحدی مورد تحقیق و
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تقسیم میشود .مخیله موجد شعر یا برانگیختن
اندیشههای مهار نشده است.
عاقله نیز بر حسب نظر بیکن ،خطه فلسفه است
که سه شاخه فرعی دارد :خدا ،انسان و طبیعت .فلسفه
انسان به دو بخش تقسیم میشود :فردی و اجتماعی.
فلسفه طبیعت نیز به دو بخش تقسیم میشود :نظری
و عملی .فلسفه نظری طبیعت از علل امور بحث
میکند و فلسفه عملی طبیعت بحث میکند که ما
چگونه میتوانیم این معرفت علّی را برای بهزیستی
بشر به کار بندیم [ .]58این نوع طبقهبندی عالوه بر
فرانسیس بیکن ،دیدرو و داالمبر ،مورد توجه
نویسندگان دایرهالمعارف قرن  18فرانسه نیز بوده
است.

عقلی ممکن است از نتایج دریافتهای تجربی استفاده
میشود ولی روش عمده و حاکم در آن علم روش
عقلی است.
 -3-8تاریخمحور

بحث فرامعرفتى در حوزه طبقهبندی درباره هر
دانشى در دو مرحله مىتواند انجام گیرد :یکی منطقى
و شناختشناسانه؛ و دیگری تاریخى .در مرحله اول
توجه اساسى معطوف به مالحظات معرفتشناختى و
ضوابط منطقى در طبقهبندى علوم ،ساختار ،وحدت و
تمایز دانشها از یکدیگر است .اما در مرحله تاریخى،
پیدایش و تطور یک علم مورد توجه قرار مىگیرد و
جایگاهى را نشان میدهد که علم در آزمونهاى
مختلف تاریخى به دست آورده است .به این ترتیب
آگوست کنت بر اساس تاریخ استقالل هر دانش از
فلسفه ،برای علوم سلسلهمراتب قائل شد و آنها را
طبقهبندی کرد ،به نحوی که از اعم شروع شود و به
اخص خاتمه یابد که به شرح زیر است:
 .1ریاضیات؛  .2هیئت؛  .3فیزیک؛  .4شیمی؛ .5
زیستشناسی؛  .6جامعهشناسی [.]17
عالوه بر کنت ،امثال آمپر و اسپنسر ،عنصر تاریخ
(زمان جدایی علوم از فلسفه) را معیار ترتیب قرار می-
دهند؛ بنابراین چون ریاضیات پیش از سایر علوم از
فلسفه جدا شده ارزش واالتری نیز دارد.

 -5-8غایتمحور

مالک دیگری که بر اساس آن میتوان علوم را
دستهبندی کرد ،هدف و غایتی است که از یادگیری
علم به دنبال آن هستیم .در معرفتشناسى جدید نیز
مالک غایت مورد توجه است ،با این مالک علوم را به
عملى و نظرى ،آلى و اصالى ،معرفتى و مهارتى،
توصیفى و توصیهاى تقسیم مىکنند:
تقسیم به نظري و عملی :علوم نظری هدف از
دانستن آنها خودشانند (ارضاء غریزه کنجکاوی و
روح حقیقت جویی)؛ اما علوم عملی هدف از
دانستن آنها تغییر و دگرگون کردن است.

 -4-8با مالک قوای ذهنی

تقسیم به اصالی و آلی :این تقسیم به لحاظ خادم

این ردهبندی در معرفتشناسی مورد توجه قرار
گرفته و مبتنی بر قوای سهگانه حافظه ،مخیله و عاقله
است .بیکن علوم را بر حسب تقسیمبندی روان-
شناختی سنتی که در آن وقت متداول بود ،یعنی بر
اساس حافظه ،مخیله و عاقله تقسیم میکند .حافظه
موجد تاریخ است .تاریخ به شعبههای فرعی تاریخ
مدنی (به بررسی تاریخ انسان میپردازد) و تاریخ
طبیعی (که رویدادهای طبیعت را ضبط میکند)

و مخدوم بودن برخى از دانشها نسبت به یکدیگر
است .علوم آلى یا خادم به دانشهایى اطالق
مىشود که سبب به وجود آمدن آنها دانشهاى
دیگر (دانشهاى مخدوم) بوده است و این علوم
مقدمه و ابزار تحقیق در آنها هستند ،به گونهاى
که اگر آن علوم دیگر نبود ،این علوم هم به وجود
نمىآمدند.
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حاضر چنین نیستند [ .]69با این معیار علوم دو
دستهاند:

تقسیم به معرفتی و مهارتی :در این تقسیم (به
2

تعبیر غربیها «بدانیم که» 1و «بدانیم که چگونه»
علم به معناى مطلق دانستن مقسم قرار گرفته
است .براى قسم اول دانشهایى از قبیل فیزیک،
شیمى و فلسفه را مىتوان مثال زد و براى قسم
دوم دانستنیهایى مثل رانندگى ،خیاطى و
شاعرى را .معرفت و مهارت با خصوصیات و
ویژگیهایى که در پى مىآیند ،از همدیگر متمایز
مىشوند :الف) رشد معرفت کمّى ولى رشد مهارت
کیفى است؛ ب) مهارت امرى مشکک و داراى
مراتب است ولى معرفت چنین نیست؛ ج) معرفت
قابل انتقال و صدق و کذبپذیر است ،ولى مهارت
چنین نیست.

 .1طبیعی :با روش تجربی ،عقلی ،تاریخی ،شهودی.
 .2غیرطبیعی :با روش وحیانی (وحی-الهام) و حتی
فرا روانشناختی.
 -7-8شناخت محور

 .1حیطههاي شناخت؛ علوم با مالک حیطههای
شناخت و معرفت عبارتند از:
 علوم طبیعی و مادی؛
 علوم الهی یا الهیات (شناخت دینی)؛
 علوم انسانی:
الف  .معلوماتی که منشأ تشکیل آنها عقل و
احساس انسان است مثل :فلسفه ،منطق،
ریاضیات ،ادبیات ،موسیقی و غیره.
ب .معلوماتی که منشأ تشکیل آنها رفتار انسان
است مثل :روانشناسی ،جامعهشناسی،
اقتصاد ،مدیریت ،علوم سیاسی ،حقوق ،تاریخ،
زبانشناسی ،باستانشناسی ،علوم دفاعی،
مردمشناسی و غیره [.]36
از این نوع طبقهبندی میتوان به طبقهبندی
کندی اشاره کرد .او عقل و وحی را مبنای تقسیم قرار
میدهد و بنابراین علوم را به انسانی (که با کسب و
تالش بشری حاصل میشود) و نبوی الهی (که بدون
کسب و بحث حاصل میشود) تقسیم میکند [.]65

تقسیم به توصیفی و توصیهاي :علوم توصیفی
علومیاند که از حیث محتوا گزارشی را در یکی از
پهنههای هستی ارائه میدهند؛ اما علوم توصیهای
یا دستوری ،علومی هستند که دستورالعملهایی
را برای تغییر هستی ارائه میدهند .مثالً عرفان
نظری توصیفی است و عرفان عملی توصیهای .و
یا علومی مثل علم اخالق (هدفش شناخت معیار
خیر و شر است) ،علم منطق (هدفش شناخت حق
و باطل است) و علم زیباییشناسی (هدفش
شناخت زشت و زیبا است) جملگی دستوری
هستند[.]69
 -6-8با مالک طبیعی

 .2باالترین نمودهاى شناخت؛ گاه طبقهبندى بر

علوم طبیعی علومی هستند که از طریق عادی
کسب علم (تجربی ،عقلی ،تاریخی ،شهودی) به دست
میآیند؛ اما علوم غیرطبیعی علومی هستند که از
طریق غیرعادی (وحی و الهام و حتی فراروانشناختی)
به دست میآیند .اگرچه این علوم ،بالقوه از علوم
طبیعى هستند؛ یعنى ممکن است در آینده مجارى
طبیعى براى تعلیم و تعلم آنها یافت شود ولى در حال

طبقهبندیها تأثیرپذیرفته از فلسفه ارسطویی و بر
اساس معیار شناختند و ابزارهای شناخت را منشأ
تقسیم علوم قرار دادهاند .مثال ارسطو علم را به

1. Knowing that

2. Knowing how

اساس باالترین نمودهاى شناخت مانند شناخت
ذات حق و صفات او و در سیر نزولى که علوم دیگر
و نیز علوم واسطه و علوم غائى قرار مىگیرند.
 .3ابزارهاي شناخت؛ برخی نیز معتقدند بیشتر
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کتابداران در انجام وظایف روزمرهشان فراهم آورد .با
این مالک میتوان به طبقهبندی دیویی اشاره کرد.
ویژگی طرح دیوی سادگی بود و به تعبیر بلیس:
«دیویی سهولت عمل را به نظم منطقی ترجیح می-
داد» [ .]10وی مبنای تقسیم را در واقع نیاز روز قرار
میدهد و چون پیشفرض وی در کدگذاری مبنای ده
بوده ،بدون هیچ دلیل عقلی دیگر و یا پایه علمی قابل
نقد ،دانش را به ده طبقه تقسیم کرد:
 .1اطالعات کلی؛  .2فلسفه؛  .3دین و مذهب؛ .4
علوم اجتماعی؛  .5زبانشناسی؛  .6علوم مطلق
(فیزیک ،شیمی ،طب)؛  .7علوم عملی؛  .8هنرهای
زیبا؛  .9ادبیات؛  .10تاریخ و جغرافیا؛

نظری و عملی تقسیم کرده ،زیرا حصول شناخت
در این مبنا ،یا به وسیله ابزارهای حس است و یا
به وسیله عملیات ذهنی که نتیجه آن علم حصولی
و علم حضوری است [.]7
 .4مراحل شناخت؛ شناخت انسان از جهان هستی
سه مرحله دارد :در مرحلهی اول فعالترین ابزار
شناخت ،حس است .در مرحلهی دوم محور درک
انسان عقل است ،لیکن همراه با فعالیتهای حسی
و قلبی .در مرحلهی سوم قلب انسان در سایه
شناخت به امنیت و سکون میرسد که از حواس
و عقل نیز بهره میبرد [ .]9بنابراین در طبقهبندی
طولی دانش ،سه طبقه قابل تصور استد:
 .1دانشهای علمی ،حسی و تجربی.
 .2علوم عقلی و نظری.
 .3علومی که از شناخت قلبی بیشتر بهره میبرند.

 -10-8هویت و منشأ پیدایش

با این مالک ،علوم به بشری و دینی تقسیم
میشوند .علوم بشری ،علومی هستند که منشأ
پیدایش و تکامل آنها استعداد علمی و کنجکاوی
بشری است؛ ولی علوم دینی منشأ الهی و آسمانی
دارند و اندیشه بشر در پیدایش آن نقشی ایفا نمیکند؛
بلکه در حفظ و نگهداری اصالت و بازسازی و پیرایش
آن نقشآفرینی دارد .مبتنی بر این معیار علوم دو
دسته هستند:

 -8-8با مالک نوع مفاهیم (عینیت)

در این زمینه میتوان به طبقهبندی اسپنسر (از
جنبه انتزاعی و عینیت) اشاره کرد .وی علوم را اینگونه
تقسیم میکند:
 .1انتزاعی (منطق ،ریاضیات).
 .2نیمه انتزاعی -نیمه عینی (مکانیک ،فیزیک،
شیمی).
 .3علوم عینی (ستارهشناسی ،زمینشناسی ،زیست-
شناسی ،روانشناسی ،جامعهشناسی) [.]37
همچنین به گونهای دیگر نیز میتوان طبقهبندی
کرد:
 .1علوم کمی
 .2علوم کیفی.

 .1علوم بشري؛ که به علوم مبادی چون فلسفه
علوم ،فلسفه فیزیک ،فلسفه ریاضی و  ...و علوم
مسائل چون علم هندسه ،حساب ،فیزیک،
زیستشناسی و غیره تقسیم میشود؛
 .2علوم دینی (اسالمی)؛ که آنها نیز به علوم
مبادی چون فلسفه کالم ،فلسفه دین ،فلسفه
عرفان و علوم مسائل تقسیم میشود؛ مانند:
انسانشناسی اسالمی ،فلسفه اسالمی ،کالم،
اصول ،علوم قرآن و حدیث و . ...

 -9-8سادگی و سهولت (مالک کتابخانهای)

در این مالک حداکثر سادگی و حداقل پیچیدگی
در یک طرح ردهبندی مد نظر بوده و جنبههای عملی
بیشتر مورد تاکید قرار گرفته است و اینان معتقدند
که یک طرح مطلوب باید تسهیالت الزم را برای

 -11-8بر اساس میزان بهره مندی از وجود

از این منظر علوم به سه دسته تقسیم میشوند:
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تبیین مبادى علم دیگر بود ،برتر از آن محسوب
مىشد .به گمان آنان الهیات از آن جهت حکمت
علیاست که از سویى ،خود فاقد مبادى نظرى است
و از سوى دیگر ،متکفل اثبات و تبیین مبادى
قصواى دانشهاى دیگر مىباشد و به همین دلیل
بر آنها ریاست و برترى دارد.

 .1طبیعت (علوم طبیعی) :فیزیک ،شیمی ،نجوم،
زمین شناسی ،گیاه شناسی ،زیست شناسی.
 .2انسان (علوم انسانی) :روان شناسی ،جامعه
شناسی ،اقتصاد ،علوم تربیتی ،علوم سیاسی،
تاریخ ،حقوق.
 .3اهلل (علوم الهی) :کالم ،عرفان.

 .4روش یادگیري علوم؛ در فرهنگ اسالمى و

 -12-8اشرفیت

بهویژه در ادبیات عرفانى از دو نوع علم سخن به
میان آمده است :یکى علمى است که از طریق سیر
در آفاق و انفس و دیدن و شنیدن و یادگرفتن
دانستنیهایى که جان آدمى را زینت مىدهد و بر
کماالت او مىافزاید ،حاصل مىشود و دیگرى
علمى است که از طریق تصفیه باطن و زدودن
زنگار دل ،از درون آدمى مىجوشد و بر زبان او
جارى مىشود .در اینجا نیازى به یادگیرى و معلم
و استاد وجود ندارد .عارفان به طور معمول علم
خود را که از قسم دوم است ،بسیار باالتر از علوم
قسم اول مىدانستند و پرهیز از تقلید را مایه
برترى عرفان بر دانشهاى دیگر را میدانند.

درباره مالکهای شرافت و برتری علوم بر یکدیگر،
موارد متعددی ذکر شده که برخی از آنها مثل موضوع،
روش و غایت مشهور است؛ اما برخی موارد دیگر از
این قبیل است:
 .1مالحظات تعلیمى؛ مالک موردنظر یونانیان در
رتبهبندى حکمت نظرى مالحظات تعلیمى بود؛ بر
اساس این مالحظات متعلم نخست باید طبیعیات
را فرا بگیرد ،آنگاه به آموختن ریاضیات اقدام کند.
آموختن ریاضیات یکى از مواد پیش نیاز ضرورى
الهیات به شمار مىرفت .معروف است که
مىگویند بر سر در آکادمى افالطون این جمله
حک شده بود که «هر کس هندسه نمىداند وارد
نشود».

 .5باالبودن درجه اطمینان بخشى؛ یکى دیگر از
مالکهاى برترى علوم است .در صناعات خمس
منطق ،با این مالک صنعت برهان را بر دیگر
صنایع برترى مىدادند؛ زیرا مقدمات قیاس برهانى
همواره گزارههاى یقینى هستند.

 .2تناظر با طبقات هستى؛ تلقى فیلسوفان
مسلمان و یونانیان از علیا بودن الهیات با یکدیگر
تفاوت داشت؛ بر اساس یک تلقى در حوزه اندیشه
اسالمى ،رتبهبندى یاد شده متناظر با رتبهبندى
طبقات هستى است .پایینترین طبقه هستى،
جهان ماده است و به همین علت این جهان
«دنیا» و «ناسوت» نام گرفته و دانش متعلق به
این طبقه از هستى به تبع آن «حکمت سفلى»
نامیده شده است .اشرف طبقات هستى ،عالم
الوهیت است و به این منظور ،دانش متعلق به آن
را الهیات و «حکمت علیا» نامیدهاند.

 .6وسعت قلمرو؛ از جمله مالکهاى برترى دانش
عرفان را مىتوان وسعت قلمرو آن دانست .عارفان
جهان ماده را هر چقدر که وسیع باشد جزء بسیار
کوچکى از هستى مىشمارند .عالم ماوراى ماده که
عارفان به آن اعتقاد دارند ،بسیار وسیعتر از عالم
ماده و محیط بر آن است [ ]69و غیره.
اینگونه مالکها ،دستمایه دانشمندان در
طبقهبندی علوم قرار گرفته است .مثالً فارابى در
«رساله فی فضیله العلوم و الصناعات» میگوید:
«فضیلت دانشها و صناعات بهطور انحصاری به سبب

 .3عهدهداري اثبات و تبیین مبادى علوم؛ از نظر
فیلسوفان مسلمان ،علمى که عهدهدار اثبات و
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یکى از سه امر است :شرافت موضوع (مثل نجوم)،
عمق براهین (مثل هندسه) و کثرت منافع (مثل علوم
شرعیه و فنون)؛ و هرسه یا هردو آنها را میتوان در
علمی واحد مثل علم الهی تلفیق کرد.]19[ ».
در طرحهای قدیمی که از فلسفه ارسطو پیروی
کردهاند ،عینیات مقدم شده است ،زیرا در منطق
ارسطویی تعریف علم چنین است« :حصول صوره
الشی فی العقل و فی الذهن» و این بیشتر با ابزارهای
حسی ارتباط دارد ،بنابراین عینیات تقدم یافته است.
چون شناختهای ابتدایی توسط حواس حاصل می-
شود .ارسطو نیز مباحث طبیعی را پیش از مباحث
متافیزیک طرح کرده است [ .]8اما در طرحهای قرون
وسطایی به طرف اینکه علوم مربوط به شناخت خدا
ارزش واالیی دارند ،حق تقدم یافتهاند .یعنی مبنای
تقدیم و تاخیر (ترتیب علوم) ارزش و درجه علو آنها
بوده است؛ بنابراین الهیات و فلسفه قبل از هر علمی
قرار میگیرند [ .]11لذا از زمان ارسطو تا طرح بیکن
چه در شرق یا غرب ،هیچ کس الهیات و فلسفه را در
صدر جدول قرار ندادهاند ،مگر آنان که با روح کلیسایی
چشم گشوده و زبان باز کردهاند [ .]12در قرن بیستم
نیز شاهد تفکر تقدم علوم عقلی هستیم که امثال
دیویی و دیگران طرحشان را با الهام از آن ترتیب
دادهاند [.]11
از جمله طبقهبندیهایی که به شرافت و منزلت
علوم توجه دارد ،طبقهبندی فیض کاشانی در «فهرس
العلوم» است ،وی علوم را اینگونه طبقهبندی میکند:
 .1ادبیات (علوم ادبی)؛
 .2شرعیات (علوم شرعی)؛
 .3فلسفیات (علوم عقلی) [.]57
ایشان ابتدا ادبیات را آوردهاند چون جنبه مقدمه
و آلی دارد ،و سپس علوم شرعی و در پایان به ذکر
علوم فلسفی پرداخته است .تهانوی نیز طبقهبندی
مشابه کار فیض کاشانی را دارد .او اساس تقسیمات و
طبقهبندی را بر شرافت و منزلت گذاشته؛ بنابراین
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علوم عربیه را بر دیگر علوم ترجیح داده و علوم شرعیه
که به وسیله علوم عربیه درک میشوند ،در مرحله
دوم قرار دارند [ .]47تهانوی میگوید« :ترتیب هر علم
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
بر دیگر علوم است ،ابتدا به ذکر آن پرداخته و سپس
وارد دیگر علوم شویم و چون علوم عربیه نیز به منزله
مفتاح و وسیلهای برای درک سایر علوماند ،ابتدا مورد
مطالعه قرار میگیرند.]33[ ».
اما از بین تمامی این طبقهبندیها ،ترتیب سیوطی
در «اتمام الدرایه لقراء النقایه» نمود بسیاری در اصل
اشرفیت دارد .او تقسیم علوم را اینگونه آورده :اصول
دین (اشرف علوم است ،زیرا از آنچه که صحت ایمان
متوقف بر آن است ،بحث میکند) ،تفسیر (اشرف علوم
ثالثه شرعی است ،زیرا به کالم خدا تعلق دارد)،
حدیث ،اصول فقه (شریفتر از فقه است ،زیرا اصل
اشرف از فرع است) ،فرائض (از ابواب فقه) .سپس وارد
علوم آلی میشوند :نحو و صرف (که بالغت بر آنها
متوقف است) ،علم خط ،معانی (زیرا علم بیان بر آن
متوقف است) ،بیان ،بدیع .سپس میافزاید :علوم
پیشین برای معالجه زبان (عضوی از انسان) بودند و
بعد او وارد این علوم میشود :تشریح (تشریح را بر
طب مقدم میکند زیرا جزئی از آن است ،مثل نسبت
صرف از نحو) ،طب (که برای اصالح تمام بدن است)،
تصوف (طب برای معالجه امراض ظاهری دنیوی و
تصوف برای معالجه امراض باطنی اخروی) [.]74
اما در این طبقهبندىها که به اعتبار شرافت و
رتبه ارزشى علوم عرضه شده است ،نظاممندى ،ترتب
و سیر مفهومى نادیده گرفته شده و تا حد زیادى
شرعى و عقلى بودن و یا حکمى و غیرحکمى بودن
علوم مالحظه نشده است ،بنابراین در طبقهبندى
کسانى مانند تهانوى و تا حدى کبرىزاده ،دانش یا
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فراتر از کالم و اخالق ،حتى مدنیات و برخى از
ابواب فقه را از علوم عقلى اخذ کرده و بقیه را کنار
میگذارد و این رویه جزئى از همین طبقهبندى
دوگانه علوم به علوم شرعى و علوم عقلىو سعى
در جداسازى و به تعبیرى ترقیق علوم عقلى است.
 .3به نظر مىآید جدال دیرین اشعرى و معتزلى،
نسبت تهافت به فلسفه و فالسفه و نیز ظهور
اخبارىگرى و نظریه تفکیک در مکتب خراسان
در سده اخیر از همین نوع نگاه به علوم تأثیر
پذیرفته است [.]63

دانشهایى که در طبقهبندىهاى دیگر در طول هم
قرار مىگیرند مىتوانند در این طبقهبندى در عرض
یکدیگر واقع شوند .همچنین گاه موضوع علم ،معیار
تقدم و تاخر بالذات و پیشی و پسی از حیث شرافت و
استحکام نیز تلقی شده است.
 -13-8به لحاظ نحوه هستی موضوع

 .1بر مبنای ثنویت جسم و جان و طبیعت و روح در
فلسفه دکارت :علوم طبیعی ،علوم روحی؛
 .2بر مبنای ثنویت ذات و پدیده ،نومن و فنومن در
فلسفه کانت :معارف عقل عملی ،عقل نظری؛
 .3بر مبنای ثنویت زیربنا و روبنا در فلسفه
ماتریالیسم و مارکسیسم :علوم مادی و تجربی،
علوم فرهنگی.
از اهداف مهم این تقسیمبندیها ،دستیافتن به
نظریهای عمومی درباره علوم بود که بتواند تمایز این
دو دسته علوم را تبیین کند و علل پیشرفت سریع و
خیرهکننده علوم تجربی را آشکار کند و درباره پایگاه
و جایگاه علمی علوم انسانی بهطور منطقی و روشمند
سخن بگوید [.]64

 -15-8به لحاظ حیث وجودى هر علم

در طبقهبندى طاشزاده مالک تقسیم و جایگاه
هر علم پیشتر از مالک شرافت بلکه ،حیث وجودى
هر علم است .او در مقام توضیح نظریه خود ،علوم را
در ابتدا به شش قسم تقسیم میکند :علوم خطی،
علوم متعلق به الفاظ ،علوم ذهنی و آلی ،علم متعلق
به اعیان ،علوم عملی ،علوم شرعیه [.]54
 -16-8بومی محور

طبقهبندی خوارزمی را میتوان از این سنخ
دانست .زیرا او علوم را به دو دسته تقسیم میکند:
 .1علوم عربی (علوم اصلیه) :فقه ،کالم ،نحو ،کتابت،
شعر و عروض ،تاریخ؛
 .2علوم غیر عربی (علوم دخیله) :فلسفه (نظری و
عملی) ،منطق ،طب ،علم عدد و حساب ،هندسه،
نجوم ،موسیقی ،حیل (مکانیک) و شیمی [.]50
طبقهبندی آملی نیز از این قبیل است .او علوم را
به دو دسته علوم اوائل و علوم اواخر تقسیم میکند:
 .1اعلوم اوائل :شامل  75علم و  39فن در  5مقاله
(حکمت عملی ،حکمت نظری ،اصول ریاضی،
فروع طبیعی ،فروع علم ریاضی)؛
 .2علوم اواخر :شامل  9علم و  36فن در  4مقاله
(ادبیات ،شرعیات ،تصوف ،علوم محاوری) [.]45

 -14-8دین محور

تقسیمبندىهایى که با هدف جدا کردن علوم
شرعى و مذهب از علوم عقلى به وجود آمدهاند ،با این
لحاظ که مبدأ وضع در علوم شرعى خداوند و شارع
مقدس است ،ولى در علوم عقلى عقل محدود بشرى
است ،در نظریه ابنخلدون و خوارزمى و تا حدى
غزالى دیده مىشود در نظریه آنان روش مفهومى و
ترتیب علوم بر همدیگر به چشم نمىخورد.
ویژگىهاى این نوع طبقهبندى را به قرار زیر مىتوان
تحلیل کرد:
 .1در این طبقهبندىها نوعى بدبینى به فلسفه ترویج
شده مىشود.
 .2غزالى در قسطاس المستقیم با منطق تطبیقى
سعى در انطباق معارف عقلى با شرع مىنماید و
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نیز در کتاب مراتب العلوم در یک تقسیمبندی از هفت
علم نام میبرد؛ شامل :علم شریعت ،علم اخبار (تاریخ)،
علم زبان (لغت) ،علم نجوم ،علم حساب ،علم پزشکی
و فلسفه؛ و آنها را برای معاد برمیشمارد و علومی را
نیز برمیشمارد که برای اصالح دنیا سودمندند مثل:
تجارت و کشاورزی [.]46

 -17-8تعلّق به احکام اربعه شرعی

برخی علوم را بر اساس احکام اربعه شرعی
(وجوب ،استحباب ،اباحه ،کراهت ،حرمت) تقسیم-
بندی کردهاند .مثالً غزالی علوم عقلی را به سه دسته
تقسیم میکند :ممدوح ،مذموم و مباح .او دربارة
علومعقلی ممدوح مینویسد :فعالیت در زندگی دنیوی
به فراگیری این علوم بستگی دارد .طب و حساب از
این جمله هستند .این علوم تقسیم میشوند به علومی
که فراگیری آنها واجب کفایی است و علومی که
فراگیری آنها مستحب است .علومی که آگاهی از آنها
واجب کفایی به شمار میآید ،همة علومی هستند که
برای سعادت این جهان ضروری محسوب میشوند.
برای مثال ،علم طب برای سالمت جسم و علم حساب
برای معامالت روزانه و تقسیم ارث و غیره الزم است.
محرومیت از این علوم ،جامعه را دچار بحرانهای
جدیدی خواهد کرد .غزالی دربارة علم حساب و طب
میگوید :تعمق در جزئیات علم حساب و ماهیت علم
طب ـ و نیز جزئیاتی که هرچند ضروری نباشند ،در
تقویت تأثیر آنچه ضروری است ،مؤثر هستند،
مستحب تلقی میشود نه واجب [.]62

 -19-8سعادتمحور

خواجه نصیرالدین طوسی بنابر معیار نقش علوم
در سعادت آدمی علوم را اینگونه تقسیم مىکند:
 .1علم سعادات نفسانى ،شامل :علم تهذیب
اخالق ،منطق ،ریاضى ،علم طبیعى و علم الهى.
 .2علم سعادات بدنى ،شامل :علم طب و نجوم.
 .3علم سعادات مدنى ،شامل :علم شریعت (از
جمله فقه و کالم و اخبار و تنزیل) و علوم ظاهر
(مثل ادب و بالغت و نحو و نویسندگى و حساب
و مساحت و نظایر آن) [.]55
 -20-8عالِم محور

در برخی از طبقهبندیها به جای اینکه قضایا و
مسائل علم مبنای تقسیم قرار گیرد ،عالمان نقشی
محوری را ایفا میکنند ،بنابراین برخى از دانشها و
دانشمندان که از مکتب خاصى پیروى نمىکنند در
این طبقهبندىها واقع نمىشوند .از این نوع
طبقهبندیها میتوان به رویکرد حکیم ابوالفتح عمر
خیام اشاره کرد .او طالبان معرفت را به چهار گروه
تقسیم میکند (متکلمان ،فالسفه ،اسماعیلیان و
تعلیمیان ،اهل تصوف و عارفان) و دانشهاى مربوط
به هر یک را در همان طبقه و گروه قرار داده است.
غزالی نیز در کتاب «المنقذ من الضالل»
جویندگان دانش را به چهار طبقه تقسیم میکند:
متکلمان ،فیلسوفان ،باطنیه (تعلیمیه) و صوفیه
(عارفان) .میتوان گفت که اساس طبقهبندی او روش-
شناختی است ،زیرا هر مکتب فکری را به طور عمده
بر حسب ادعاهای روششناختی آن نسبت به حقیقت

 -18-8دنیوی و اخروی بودن علوم

غزالی علوم عقلی را به دنیوی و اخروی نیز تقسیم
میکند .علوم عقلی دنیوی شامل طب ،ریاضیات و
امثال آن است .علوم عقلی اخروی نیز علم وحدت
الهی و احوال قلب را دربرمیگیرد .تقسیم به اخروی
و دنیوی زاویة جدیدی است که غزالی از آن منظر به
علوم مینگرد .این موضع غزالی که علوم عقلی مانند
ریاضیات و طب ،ارزش دینی ندارند ،فرصتی برای
انتقاد از غزالی را پدید میآوَرَد [ .]62مالصدرا نیز در
کتاب اکسیر العارفین ،از منظر حکمت اشراق ،دانشها
را به دو دسته دنیوی و اخروی تقسیم کرده است و
سپس علوم دنیوی را به سه دسته تقسیم میکند :علم
اقوال ،علم اعمال و علم احوال یا افکار [ .]73ابن حزم
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تلفیق کند .بیشتر فیلسوفان نامدار ایرانی از جمله
اخوانالصفا ،ابنسینا ،قطبالدین شیرازی ،نصیرالدین
طوسی و  ...راه فارابی را در پیش گرفتند [.]72
همچنین میتوان به طبقهبندی ابن ندیم اشاره
کرد .ترتیب او ،یک ترتیب طبیعی و تاریخی است و
شاید ترتیب تعلیمی است؛ از زبان شروع میشود و به
حرف و صنایع پایان میپذیرد .او بعد از زبان و ادب،
علوم قرآنی را قرار میدهد و این روشی است که در
مقام تعلیم هم معمول بوده است .بهطور کلی میتوان
گفت« :طبقهبندی علوم اسالمی مبتنی بر سلسله
مراتبی است که قالب و زمینه دستگاه تعلیم و تربیتی
را در میان مسلمانان فراهم آورده است.]34[ ».
و یا میتوان از طرح قلقشندی یاد کرد؛ که
تقسیمبندی او فلسفی نیست ،بلکه روش او ،روش
معلمانی است که در طریق آموزش ،ادب و ادبیات را
بر همه چیز مقدم میدارند .طبقهبندی ،نزد او 7
قسمت دارد که «هفت اصل» نامیده شده است.1 :
علم ادب و ادبیات؛  .2علوم شرعیه؛  .3علوم طبیعی؛
 .4علم هندسه؛  .5علم هیئت؛  .6عدد؛  .7علوم عملیه
(سیاست ،اخالق و تدبیر منزل) [.]39

بیان میکند .به عقیده او این طبقهبندی نه فقط
تمامی طیف اندیشه معرفتشناختی اسالم را دربرمی-
گیرد ،بلکه همه راههای ممکن کسب معرفت را که
فراروی انسان قرار دارد نیز شامل میشود .او فقها را
در زمره جویندگان معرفت خداوند قرار نمیدهد ،زیرا
آنان به علم ماهیت حقیقی اشیاء ارتباط ندارند ،بلکه
آنان از نظر کسب سعادت دنیوی مهمترین گروه
مذهبی هستند .او به برتری روش عارفان در شناخت
اشیاء نسبت به روشهای دیگر تأکید میکند و حتی
انتقاد وی به کالم نیز مربوط به اصالح روشهای عقلی
آن است ،زیرا او عقل را تابع وحی و در مرتبه پایینتر
از کشف و ذوق میدانست [.]20
 -21-8آموزش محور

به عنوان مثال فارابی خود میگوید در نگارش
احصاءالعلوم اهداف آموزشی را نیز در نظر داشته است.
او فواید منتج از طبقهبندى علوم را در آغاز احصاء
العلوم متذکر مىشود که به اختصار عبارتند از:
 .1ارائه راهنماى کلى علوم براى دانشجویان تا به
موضوعهایی روی آورد که برایش سودمند است؛
 .2دانشجو نسبت به سلسلهمراتب علوم آگاهى یابد،
 .3بداند پیش از ادعای تبحر در علم باید چه فرا
گیرد؛
 .4حدود مشروع تخصصى شدن علوم را پیش رو
داشته باشد [.]21
بررسی سرفصلهای جوامع العلوم ابن فریغون نیز
نشان میدهد که او قصد داشته کتابی برای راهنمایی
دبیران و دیوانساالران بنویسد .این همان سنتی است
که در «صبح االعشی» قلقشندی به اوج خود میرسد.
در حالی که فارابی با انگیزه اثبات اتحاد علوم (بویژه
برای اثبات اتحاد میان علوم اوائل و علوم اسالمی) و
با در نظر گرفتن نیازهای دانشجویان به نگارش
«احصاءالعلوم» پرداخت .کاتب خوارزمی با نگارش
«مفاتیح العلوم» سعی کرد تا این دو سنت را با هم

نتیجه گیری

 .1طبقهبندى در هر علمى ابزار کارآمدى براى
شناخت و معرفت است و به یک معنا مىتوان
گفت که علم چیزى جز طبقهبندى نیست که
حاصل آن تکثیر واحد و توحید کثیر است.
 .2وحدت علوم در سراسر زمانها نخستین و
مهمترین اندیشه الهام یافته بوده و در پرتو همین
اندیشه علوم مختلف مورد درس و بحث قرار می-
گرفته است .بنابراین به علوم گوناگون همچون
شاخههای یک درخت نظر میکردند که رشد می-
کند و موافق با ماهیت همین درخت برگ و بر
میدهد.
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 .3طبقهبندی علوم آثار و کارکردهای مختلفی را
دارد ،مثل :آسان کردن کار ذهن در داشتن تصور
روشن از اشیا ،نشان دادن روابط و سلسلهمراتب
اشیاء ،ایجاد سهولت در بازیابی کتاب و بازکاوی
دانش ،به دست آوردن سنخیتهای مشابه یا
تفاوتهای آشکار و نهان علوم و معارف از جهت
جایگاه ارزشی ،وقوف به وحدت علم ،نشان دادن
دوری و نزدیکی شعب علوم از هم ،آگاهی از سیر
و چگونگی پیشرفت معرفت بشر ،کمک در طرز
تعلیم علوم ،وقوف به وحدت علوم و غیره.
 .4طبقهبندیها باید شامل ویژگیهایی باشند از
قبیل :آسان شدن هرچه بیشتر نحوه دسترسی و
استفاده از کتابها ،شامل تمام علوم اصلی باشد،
علوم را بر حسب ترتیب تاریخی یا منطقی به
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
کاربردی بودن ،اصل توقف و اناطه ،اشرفیّت و
غیره.
 .5سه مبنای اساسی در تنظیم سلسلهمراتب علوم
وجود دارد که عبارتند از :روششناختی ،هستی-
شناختی و اخالقی .این سه مبنا با سه جنبه اصلی
علوم پیوند دارند .مبنای هستیشناختی با
موضوعهای علوم ،روششناختی با روشها و
شیوههای شناختن اشیای مورد مطالعه ،و مبنای
اخالقی با اهداف و اغراض علوم ارتباط دارد.
کسانی که به طبقهبندی علوم پرداختهاند ،این سه
معیار تعیین سلسلهمراتب علوم را به منزله اصولی
کلی پذیرفتهاند؛ ،اما در نحوه بیان این معیارها و
نوع تأکید بر آنها ،با هم اختالفنظر دارند .بنابراین
که طبقهبندیهایی که نسبت به علوم صورت
گرفته ،با مالک و معیارهای متعددی بوده و با هم
اختالف دارند.
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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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