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عضو هیئت علمی دانشگاه قم

چکیده :در قلمرو تمدن اسالمی ،رده بندی ،مورد توجه بسیاری از دانشمندان مسلمان بوده است .از اواسط قرن دوم تاکنون ،طبقه بندی های مختلفی از علوم ارائه شده
است .نویسندگان در نوشتار حاضرسعی دارند پیشینه ای از طبقه بندی علوم از سده چهارم تا چهاردهم ارائه نمایند .در ادامه ،پس از ذکر شرح حال و آثار صدراالفاضل ،به
معرفی رساله ایضاح االدب وی که به طبقه بندی علوم اختصاص دارد و شیوه تقسیم بندی اش ،می پردازند .در انتها ،با ارائه تحلیلی تطبیقی از دیدگاه های صدراالفاضل و
دیگر دانشوران از جمله فارابی ،خوارزمی ،شیرازی ،طاش کوپری زاده در طبقه بندی علوم و نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات ،نوشتار خود را به پایان می رسانند.
کلیدواژه :طبقه بندی علوم ،رده بندی علوم ،سازماندهی علوم ،صدراالفاضل تبریزی ،رساله ایضاح االدب.

.1مقدمه

مه���ارت و توانای ��ی دانش ��مندان اس�ل�امی در طبقهبن ��دی علوم از س ��وی

در قلمرو تمدن اس�ل�امی ردهبندی مورد توجه بس���یاری از دانش���مندان و

بس���یاری از دانشمندان اروپایی تحسین ش ��ود .از جمله ایلهارد وایدمان

فالسفه مسلمان بوده است .از اواسط قرن دوم تا کنون ،طبقهبندیهای

دانش���مند آلمانی در اش ��اره به کتاب مفاتیح العل���وم چنین میگوید« :با

مختلفی از علوم ارائه شده است .البته به گفته دکتر محمدرضا شفیعی

مراجعه به این کتاب معلوم میش ��ود که دانش ��ندان اس�ل�امی در مسائل

کدکنی ،اوج پیش���رفت تمدن اس�ل�امی در تمامی عل���وم در قرن چهارم و

مربوط به طبقهبندی علوم از اروپاییان آزمودهتر و ورزیدهتر بودهاند».

پنجم بوده اس���ت و اغلب آثار بعدی بر اس���اس آثار این دو س���ده اس���توار
است( .مالقات شفاهی ،سال )1387

هدف دانشمندان مس ��لمان از طبقهبندی علوم ،افزون بر نظمبخشیدن
ب���ه کتابها در قفس� �ههای کتابخانه ،س ��ازماندهی علم بوده اس ��ت؛ به

دانش���مندان تمدن اسالمی در این دو س���ده و سدههای بعد ،شیوههای

طوری که بتوان آن را با ساختاری معین و مشخص به نسل آینده انتقال

پیش���ین را مبن���ای ردهبن���دی خ���ود ق���رار دادند؛ با ای���ن تفاوت ک���ه علوم

داد .به همین منظور آنها همان طور که در پیشینۀ حاضر و از قرن دوم تا

جدی���دی که دانش���مندان علوم اس�ل�امی شناس���ایی کرده بودن���د؛ مانند

قرن چهاردهم آورده شده است ،نقشه گستردهای از طرحهای ردهبندی

علوم شرعی و نقلی به آن افزوده شد و هر دانشمندی بر اساس تجارب و

ترسیم کردهاند که هریک از موضوعات به مثابه شاخه درختی است که

یافتههای خود به نوآوری جداگانهای پرداخت.

در کل ،درخت دانش را به ذهن متبادر میکند.
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مقاله

مروری بر طبقه بندی علوم از صدراالفاضل تربیزی

 .2پیشینه طبقهبندی علوم از سده چهارم تا چهاردهم

 .10ابن خلدون اندلس ��ی در مقدمه تاریخ خود تألیف ( 776تا 808ق)،

 .1اب���و نصر فاراب���ی در کتاب احص ��اء العلوم که قبل از  339ق نوش���ته،

عل���وم مختل ��ف را توضی ��ح میدهد و از عل ��م «عمران» به عن ��وان علمی

علوم را به پنج فصل تقس���یم کرده است :علم اللسان (ادبیات) ،منطق،

مستقل با موضوع تمدن انسانی یاد میکند.

تعالیم (ریاضیات ،الهیات ،علم مدنی و فقه و کالم

 .11طاش کوپری زاده در کتاب مفتاح الس ��عاده (تالیف قبل از 968ق)

ترجم���ه التی���ن این کتاب در س���ال  1838میالدی در پاریس و در س���ال

کاملتری���ن فرهنگنامه علوم را در هفت بخش اصلی ارائه کرده اس ��ت.

 1932میالدی مادرید و متن آن در س���ال  1931و  1949میالدی در قاهره

بی���ان ،فصاح ��ت ،منطق ،فلس ��فه نظری ،فلس ��فه عملی ،عل ��م ایجابی

به چاپ رس���ید .همچنین ترجمه فارس���ی آن در سال  1348شمسی در

(نظری و عملی)

تهران چاپ شده است.
 .2ش���عیا ب���ن فرغ���ون جوام ��ع العل ��وم را قب���ل از س���ال 344ق نوش���ت و
طبقهبندی علوم را به صورت درختی نش���ان داد .حس���ین خدیو جم در
سال 1350ش1972/م رسالهای به عربی درباره آن منتشر کرده است.

 .12حاج���ی خلیف ��ه چلب ��ی در ح ��دود س ��ال 1060ق در کت ��اب کش ��ف
الظن ��ون ،ح ��دود پانزده هزار کتاب را شناس ��انده و در خ�ل�ال آن ،علوم را
نیز معرفی میکند.
 .13محمد تهانوی (درگذشته 1158ق) در کشاف اصطالحات الفنون،

 .3اخوان الصفاء در حدود سال 350ق در  52رساله خود ،تقسیم علوم

به شیوه دانشنامهای یادشده پیشین

را آوردهان���د .این مجموعه تحت عنوان رس���ائل اخ ��وان الصفاء موجود و

عمل کرده است.

مشهور است.

 .14صدیق حس ��ن خان (درگذش ��ته

 .4اب���و عبداهلل محم���د خوارزمی ،کت���اب مفاتیح العلوم را در س���الهای

1307ق) کت ��اب ابجدیه العلوم را در

 367تا 372ق نوش���ت و تقس���یم علوم را همراه ب���ا تعریف مصطلحات

س���ه بخش نگاشته اس ��ت .1 :فلسفه

آنها (نزدیک ب���ه  1600اصطالح) آورد .خوارزمی ش���اخههای اصلی علوم

و لغ���ت تار ی ��خ  .2فن ��ون و اصن ��اف

را پان���زده ش���اخه میداند :فقه ،کالم ،نحو ،نویس���ندگی ،ش���عر و عروض،

علوم  .3زندگی دانشوران طراز اول هر

اخب���ار ،فلس���فه ،منطق ،ط���ب ،عدد ،هندس���ه ،نجوم ،موس���یقی ،حیل

رشته علمی.

(مکانیک) ،کیمیا(شیمی).

1

2

 .15ب���ر اس ��اس تقس ��یم ام ��ام

مهارت و توانایی دانشمندان
اسالمی در طبقهبندی علوم
از سوی بسیاری از دانشمندان
اروپایی تحسین شود .از جمله
ایلهارد وایدمان دانشمند آلمانی
در اشاره به کتاب مفاتیح العلوم
چنین میگوید« :با مراجعه به این
کتاب معلوم میشود که دانشندان
اسالمی در مسائل مربوط به
طبقهبندی علوم از اروپاییان
آزمودهتر و ورزیدهتر بودهاند».

 .5ابن سینا در کتاب شفا که میان سالهای  412تا 414ق نوشته ،علوم

خمینی(ره) ،طبقهبن ��دی علوم نه بر

را در چه���ار بخش اصل���ی آورده اس���ت :منطق ،طبیعی���ات ،تعلیمات،

اس���اس محتوای آنها بلکه بر اس ��اس

الهیات و هر کدام به بخشهای فرعی تقسیم میشود.

مخاطب آنها ،یعنی انس ��ان و مراحل وجودی او انجام میش ��ود .ایش ��ان
ً
ً
اوال از علوم نافع سخن میگوید و ثانیا آنها ،را به سه گروه تقسیم میکند:

 .6فخر رازی در کتاب جامع العلوم (تالیف قبل از 596ق) شصت علم
را توضیح داده است .به همین دلیل آن را جامع ستینی مینامند.

 .3اعم���ال قالب ��ی و وظایف بیرونی انس ��ان؛ 3در حالی ک ��ه محور اصلی

 .7قطب الدین شیرازی در کتاب دره التاج (تألیف بین  693تا 705ق)
دانشنامهای فارسی به ترتیب موضوعی ارائه کرده است.

طبقهبندی ابن سینا ،نفس و مراحل مختلف آن است.

4

 .16فدایی عراقی نیز اقدام به طرح ردهبندی جدیدی نموده است .او در

 .8ش���مسالدین محمد اال کفیانی (درگذشته 749ق) در کتاب ارشاد
القاصد تا اندازه زیادی از احصاء العلوم فارابی اثر پذیرفته است.
 .9شمسالدین محمد آملی ،دانشمند ایرانی ،در نفایس الفنون (تألیف
حدود 750ق) در دو قسمت اصلی نوشته است :علوم اواخر ( 85علم)
و علوم اوایل ( 75علم) .این کتاب در سه جلد چاپ شده است.
 . 1در ترجمه فارس���ی این کتاب که توس���ط سیدحسین خدیو جم انتشار یافته (تهران مرکز انتشارات
علمی و فرهنگی ،)13629 ،فهرست کامل الفبایی مصطلحات (ص  )312 -253آمده که خود
مرجع مفیدی برای این حوزه به شمار میآید.
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 .1کم���االت عقلی و وظای ��ف روحی؛  .2اعمال قلب ��ی و و ظایف درونی؛

141

در طرح���ش افزون بر اس ��تفاده از تجربیات قبل ��ی ،طرحی مبتنی بر آیات
ق���رآن ایجاد نموده اس ��ت .این طرح بیش ��تر به تقس ��یمبندی دوگانه توجه
ك���رده و تا چند رده همین روش را حفظ كرده اس ��ت .در این طبقهبندی
طبیعت و انس ��ان دو محور اصلی تلقی ش ��ده و تقسیمات فرعی زیر این
 .2این پیش���ینه بر اس���اس مقدمه مفصل و ارزشمند استاد حسین خدیو جم بر ترجمه مفاتیح العلوم
خوارزمی (تهران :علمی و فرهنگی )1362 ،و با تلخیص نوشته شده است.
 .3نج���ف ،لکزایی؛ «طبقهبندی علوم از دیدگاه صدرالمتألهین و امام خمینی»؛ مجله دانش ��گاه
اسالمی ،پاییز  ،1387شماره  ،39ص  4ـ.20
 .4مهدیه ،مس���تقیمی؛ «بررس���ی تطبیق���ی نظریه ابن س���ینا در باب طبقهبندی علوم»؛ پژوهش ��های
فلسفی کالمی دانشگاه قم ،سال دهم ،شماره  ،1ص  175ـ .198
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ابن خبر اشبیلی

علوم قرانی

 .2به���ای ویژه به انس���ان ك���ه مصداق خلیف���ه اله���ی و فرمایش حضرت

اکفانی

قرآئات

روایه الحدیث

تفسیر

درایه الحدیث

آملی

کالم و عقاید

تفسیر

حدیث

اصول فقه

فقه

عین حال بهرهگیری از رویکردهای کهن نشان دادهاند.
ابن خلدون

علوم قرانی

حدیث

فقه و اصول

طاش کوپریزاده

قرآئات

روایه الحدیث

تفسیر

سیوطی

عقاید و اصول دین

علوم قرانی

چلبی

علوم قرآنی

حدیث

تهانوی

کالم و عقاید

علوم قرآنی

حدیث

اخوان الصفا

قرآن

تفسیر و تأویل

حدیث

فقه

قطبالدین شیرازی

کالم و عقاید

علوم قرآنی

حدیث

فقه و اصول

زهد و موعظه

تعبیر رویا

تونکی

کالم

تفسیر

حدیث

فقه

فر ائض

تصوف

تعبیر رویا

اصول الحدیث

1

2

3

4

5

6

7

8

9

فقه و اصول

اسالمی را در جدول شماره  1به طور خالصه آورده است.

6

تصوف

طاه���ری عراقی بعض���ی از عناوین اصلی طبقهبندیها در ش���اخه علوم

حدیث

طبقهبندی علوم و معارف بررسی کرد.

کالم

از خالل این کتب میتوان ،مکتبهای مختلف علمای مسلمان را در

فقه و اصول

از کتب فلسفی که در باب علوم و انواع طبقهبندی آنها بحث کردهاند،

درایه الحدیث

این نوع اخیر ،از دیدگاه علم طبقهبندی بس���یار مهم اس���ت؛ زیرا گذشته

فقه و اصول

کوپریزاده).

تصوف

و تهان���وی) و پ���ارهای دیگ���ر ترتیب طبق���های دارد (مانن���د فارابی و طاش

کالم و عقاید

نام کتابها به ترتیب الفبایی در پی یکدیگر آمده اس���ت (مانند چلپی

فقه و اصول

مختلف اس���ت :پارهای ترتیب قاموسی دارد؛ یعنی مصطلحات علوم یا

تصوف

بر اساس نوشته احمد طاهری عراقی ،شیوه تالیف و ترتیب این کتابها

کالمو عقاید

شاخههای فرعی مهم و جنبههای اصلی علم اطالعرسانی را ارائه کردند.

تصوف

ای���ن پژوهش توس���ط ی���ک هیئ���ت علم���ی بینالملل���ی ،متش���کل از 57
ً
دانش���مند برجس���ته از ش���انزده کش���ور جه���ان انجام ش���د که تقریب���ا همه

قرائات

ردهبن���دی علوم ،راهکاری جدید برای مواجهه انس���ان با مس���ائل نو و در

دعاها

 .17دانش���مندانی نظی���ر کی���م زینس با ن���گاه کارب���ردی در طبقهبندی و

خالف (فقه تطبیقی)

5

ط و سجالت
شرو 

 .6انضمام علوم پزشكی جزء علوم انسانی.

اصول دین

 .5بهرهبرداری از عناصر شناختهشده جهان و انسان

اصول فقه

 .4عمومیت و شمول جهانی ،به ویژه قابل استفاده موحدان

فقه

 .3ساده و قابل فهم برای همه

جدل و مناظره

علی(ع) است كه :وفیك انطوی العالم اال كبر

حدیث

 .1الهام از قرآن

فقه و اصول

دومحور آمده است .از امتیازات این طرح میتوان به موارد زیر را بر شمرد:

مقاله

نجف لکزایی نیز طبقهبندی صدرالمتالهین را از آثار او استخراج کرده
و به شکل جدول شماره  2ارائه میکند.

 .5غالمرضا ،فدایی عراقی؛ «طرحی نو در طبقهبندی علوم»؛ مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه تهران ،تابستان و پاییز ،1380ص  287ـ.308
 .6احمد ،طاهری عراقی؛ رده  BPاسالم ،تهران :کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران.1376 ،
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مقاله
علوم اخروی

علوم دنیوی
علم اقوال

علم افعال

علم افکار (احوال)

الفبا

فنون

برهان

فرشته شناسی

صرف

بافندگی

منطقی

شناخت جواهر

نحو

کشاورزی

ریاضی

غیرمادی

عروض

معماری

هندسه

شناخت لوح محفوظ

معانی

کتابت

طبیعی

شناخت قلم

بیان

حیل (مکانیک)

پزشکی

شناخت مرگ رستاخیز

تعاریف

کیمیا

معدن

و...

معیشت

نبات

خانواده

حیوان

مروری بر طبقه بندی علوم از صدراالفاضل تربیزی

طب :شرح قانونچه
خط :راموز الرموز ،رساله در خط عربی ،شرح اللحم در قط القلم
قرائت :الترتیل
حدیث :لئالی در حدیث نبوی
زبانهای باستانی :اساطیر در لغت اهل دساتیر ،قلب و ابدال در لت فرس
ریاضی :رساله مفتاحیه در حساب.

برخی از استادان او:
عل���وم دین���ی :ش ��یخ عبدالنبی نوری ،ش ��یخ محمود معرب ( 6س ��ال)،ش���یخ محمد عراقی ( 6سال) ،میرزا
عبدالرحیم نهاوندی ( 5سال) ،میرزا
محمدحسن آشتیانی (15سال)

حقوق

 -ریاض���ی :میرزا حس ��ین خراس ��انی،

سیاست

جناب قندهاری

شریعت

 -هیئت و نجوم :میرزا حسن طارمی،

جدول شماره 2

میرزا حسین سبزواری ،شیخ محمد

یکی از آثار صدراالفاضل که نشان
از تسلط او بر علوم مختلف و
جامعیت دانش او دارد ،رسالۀ
ایضاح االدب است که در آن به
طبقهبندی علوم پرداخته است.
ابتدا طبقهبندی اخوان الصفاء و
سپس طبقهبندی خود را آورده
است و آنگاه فنون مربوط به
ادبیات را جداگانه ذکر میکند.

ج) شرح حال صدر االفاضل

منجم شوشتری

می���رزا محمدعلی عبرت نائینی ،زندگینامه خودنوش���ت صدر االفاضل

 -قرائ���ت :موالن ��ا حس ��ین ،س ��لطان

را آورده اس���ت که بر اساس آن ،لطفعلی بن محمد کاظم تبریزی ،ملقب

القراء.

ب���ه صدراالفاضل و متخلص به دانش جعف���ری در  19ماه رمضان 1268

 -کالم وفلسفه :آقا علی مرس زنوزی ( 22سال) ،میرزا حسن کرمانشاهانی

هجری قمری در ش���یراز زاده ش���د .در پنج س���الگی به تهران آمد و تحت
نظر پدر دانشمندش به فراگرفتن علوم پرداخت .پدر ،او را از معاشرت با
همس���االن خود در کوچه و بازار باز میداش���ت و در برابر ،او را به مالقات
ب���ا بزرگان علم وادب میبرد .در این س���الها رش���تههای ادبیات ،اصول
فقه ،حدیث ،تفسیر ،کالم منطق ،ریاضی ،طبیعیات ،الهیات و دروس
دیگر را نزد اس���تادان این علوم آموخت .در س���ال 1294ق تخلص خود را
از فانی به دانش تغییر داد .در س���ال 1308ق پدرش درگذش���ت و پس از
آن ،صدراالفاضل در مدرس���ه سپهس���االر به تدریس پرداخت .در شش���م
ش���عبان س���ال 1350ق ( 24آذر  1310ش) در تهران درگذش���ت و در جوار
شیخ صدوق (ابن بابویه) دفن شد.
پارهای از اشعار عربی و فارسی او را میرزا محمدعلی نایینی در دو کتاب
خ���ود ،مدینه االدب و نام فرهنگیان ،آورده اس���ت و نوادۀ میرزا فخرالدین
نصیری امینی دیوان کامل او را چاپ کرده است.

تصوف :آقا محمدرضا قمشهای ( 8سال)طب :میرزا محمدحسین الفالسفه ،صدراالطباء خراسانی ،میرزا رضیحکیمباشی

رساله ایضاح االدب
یکی از آثار صدراالفاضل که نشان از تسلط او بر علوم مختلف و جامعیت
دانش او دارد ،رس ��الۀ ایضاح االدب اس ��ت ک ��ه در آن به طبقهبندی علوم
پرداخته است .ابتدا طبقهبندی اخوان الصفاء و سپس طبقهبندی خود
را آورده است و آنگاه فنون مربوط به ادبیات را جداگانه ذکر میکند .متن
کامل این رساله را میرزا محمدعلی عبرت نائینی در مجموعۀ نفیس نامه
فرهگی���ان چاپ انتش ��ارات کتابخانه مجلس در صفح ��ات 470ـ ،488
ضم���ن ش���رح حال او نق ��ل کرده اس ��ت .در این مقاله ب ��ه تلخیص و مرور
طبقهبندی صدراالفاضل میپردازیم .گفتنی اس ��ت که تقس ��یم علوم به

تألیف���ات او در رش���تههای مختل���ف ،بی���ش از صدوس���ی عن���وان در
موضوعات مختلف است با نوآور یهای دیدنی در آنها:

این ش���کل برای نخستین بار عرضه میشود؛ چرا که عناوین مورد نظر در
میان یک نثر مغلق فارس ��ی و عربی پیچیده ش ��ده و اس ��تخراج آن ،خود
کاری دشوار بوده که در اینجا نوشته میشود.

کتابشناسی :الکشف عما فی الکشف :تعلیقاتی بر کشف الظنون
تاریخ ادبیات :تذکره شعراء موسوم به ملخص
شعر :تذلیل العروض ،وافیه در قافیه.
لغت :حواشی الصحاح ،جناح الطاووس در حواشی قاموس
سالبیستوچهارم،مشارۀسوم،مـــردادوهشریـور1392

( 2سال) ،میرزا ابوالحسن جلوه

تقسیم صدر االفاضل
تقس���یمبندی کلی صدر االفاضل در دو گروه اس ��ت که آنها را به نامهای
متعدد نامیده است که نام همه آنها آورده میشود.
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مقاله

گروه اول :شرعیات ،سمعیات ،وضعیات ،نقلیات ،نیوشی (پارسی سره)

 .2-1-7سوفسطیقی سفسطه یا مغالطهDE SOPHISTICIAS

گروهدوم:حکمیات،طبیعیات،غیروضعیات،عقلیات،هوشی(پارسیسره)

)ELECHIS
 .2-1-8ریطوریقیا(خطابه)RHETORICA

.1شرعیات

 .2-1-9بیوطیقی(شعر)DE POETICA

 .1-1مقدمات

 2-2ریاضیات

 .1-1-1درایت

 .2-2-1هندسه

 .1-1-2رجال

 .2-2-2هیئت

 .1-1-3انساب

 .2-2-3عدد

 .1-1-4فنون علم حدیث

 .2-2-4موسیقی

 .1-1-5فنون تفس���یر (غرای���ب ،قرائات ،وقوف ،اس���باب نزول،

 .3-3طبیعیات

ناسخ و منسوخ ،تأویل)

 .2-4الهیات

.1-1-6عربیت به تقسیم زمخشری

 .2-4-1علم کلی (فلس ��فه اول ش ��امل اقسام اولی موجودات و

 .1-1-6-1متن اللغة (اصناف ،کلیات ،مفردات)

امور عام)

 .1-1-6-2صرف

 .2-4-2الهیات اخص (مفارقات ،ائولوجیا= معرفت ربوبی)

 .1-1-6-3اشتقاق
 .1-1-6-4نخو

تقسیم ادبیات از نظر صدرافاضل

 .1-1-6-5معانی

 .1فرهنگ (موضوع ادب)

 .1-1-6-6بیان

 .2ادب الشریعه(رسوم شرایع)

 .1-1-6-7عروض

 .3ادب الخدمه (رویت خدمت با مبالغت در آن)

 .1-1-6-8قافیت (حروف ،حرکات ،عیوب ،القاب)

 .4ادب الحق (معرفهو باهلل و النفس

 .1-1-6-9خط
 .1-1-6-10ش���عر (کیفیت انشاء ،محاسن و معایب ،کالم
منظوم و واقع و شرایط آن)

 .5ادب القاضی (بسط داد و رفع ستم)
 .6ادب البحث (شرایط و کیفیت مناظرات)
 .7آداب و رسوم (کارهای نیک و بد)

 .1-1-6-11انشاء نثر (رسائل ،خطیب و غیره)

تقسیم ادبیات از نظر ابن طبیب مغربی

 .1-1-6-12محاضرات

 .1لغت

 .2صرف

 .3اشتقاق

 .1-2-1اصول فقه (ادله لفظی و عقلی)

 .4معانی

 .5بیان

 .6بدیع

 .1-2-2کالم (عقلی و نقل)

 .7عروض

 .8قافیه

 .9انشا

 .10نظم

 .11کتاب تاریخ

 .12منثور

 .1-2غیر مقدمات

 .1-2-3تصوف (طریقت و حقیقت و وصول و فنون هر یک)
 .1-2-4سیاست نفس و منزل و مدینه (حکمت عملی)

تحلیل

.1-2-5نوامیس الهی (عبادات و معامالت و حدود فقه)

این���ک برای رس ��یدن ب ��ه دی ��دگاه تطبیق ��ی می ��ان صدراالفاض ��ل و دیگر

 .1-3تحدید و تقدیر و تفصیل عملیات

دانش���وران و زمینهس ��ازی برای تحلیل دیدگاهها و رسیدن به طبقهبندی

حکمیات

کتابخان���های مناس ��ب ،پ ��اره ای از مهمتر ی ��ن تقس ��یمات از س ��دههای

 .2-1منطقیات (حکمت قسطاسی و معیاری)

مختلف را برگزیده و در جدول زیر نشان دادهایم.

 .2-1-1ایساغوجی(مدخل یا مقدمه)ISAGOGEI

در ای���ن ج ��دول دیدگاههای فارابی (ق ��رن  ،)4خوارزمی (قرن  ،)4ش ��یرازی

 .2-1-2قاطیغوریاس(مقوالت عشر)CATEGORIAEJ
 .2-1-3باری ارمیناس(عبارات یا قضایا) PERI HERMINIAS

(قرن ،)8طاش کوپریزاده (قرن  )10و صدراالفاضل (قرن  )14آورده میشود.

 .2-1-4انالوطیقا(تحلیل)ANALYTICAJ
 .2-1-5افودقطیقی(برهان)APODIKTIKOS
 .2-1-6طوبیقی (جدل)TOPICA
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نتیجهگیری

فارابی

علم زبان

علم منطق

علم تعالیم

علمی یونان ،هند و ایران از یک س ��و و فرهنگ اس�ل�امی از س ��وی دیگر و

علم مدنی

علم طبیعی و الهی

تمدن اس�ل�امی به ص ��ورت مجموعهای درهمآمیخت���ه از میراث فکری و
تالشهای فکری دانش ��مندان مس ��لمان در گس ��ترش این فرهنگ و حل
مشکالت نظری و عملی مسلمانان بر اساس آن ،پدید آمد و رواج یافت.

خوارزمی

علوم شریعت

علوم مردم غیر عرب

اثرگذاری میراث فکری غیراسالمی بر این فرهنگ تا آنجاست که برخی
از کارشناس ��ان تأثی ��ر ردهبندی ارس ��طو ب ��ر ردهبندیهای اس�ل�امی را یک
اصل مس���لم دانس ��تهاند و ایرادهای وارد بر آن را در ردهبندیهای اسالمی
نیز یافت کردهاند.

7

قطبالدین شیرازی

شرعیات

حکمیات

طبیعیات

الهیات

صدراالفاضل

مقدمه علوم

منطق

طبیعیات

ریاضیات

علم الهی
ادبیات

یه ��ای مختلفی از س ��وی بزرگان
ب���رای رف���ع اینگون ��ه ایراده ��ا چارهجوی 
علمی اس�ل�ام ش ��ده که تقس ��یم صدراالفاض ��ل را میتوان در ش ��مار این
چارهجوییها دانست؛ همان گونه که تقسیم کوتاه و جامع امام خمینی
(ره) در این زمینه راهگشاست.
حال با توجه به سابقه هزارسالۀ دانشمندان مسلمان در طبقهبندی علم
جای بس���ی تأس ��ف اس ��ت که هیچ کدام از ای ��ن طبقهبندیها ،مبنای
تحلیل مفهمومی و ردهبندی دانش قرار نگرفته است و مبنای ردهبندی

به عنوان نمونه بخش شرعیات و علوم الهی را از چهار طبقه بندی فوق
با هم مقایسه میکنیم.

طبقهبن���دی دهده ��ی جهان ��ی ،ردهبن ��دی کتابخانه کنگ ��ره ،ردهبندی
کتابشناسی بلیس و ردهبندی کولون رانگاناتان انجام گرفته است

3

6

7

8

9

این ردهبندیها با مشکالتی مواجه هستند ،از جمله:
 .1مش���کل محدودی ��ت فض ��ا ب ��رای موضوع ��ات دقی ��ق تخصصی دین

اشیاء غیر جسم

فارابی
خوارزمی
صدراالفاضل

مقدمات

غیر مقدمات

تفصیل عملیات

اشیاء از نظر وجود
فقه

کالم

نحو

اخبار
علم کلی

مبادی منطق

4

5

الهیات اخص

1

2

منابع اس�ل�امی از طرحه ��ای ردهبندی غربیان ،مانن ��د ردهبندی دیویی،

اس�ل�ام .دین اسالم ،دینی است که برای تمامی امور رفتار انسان در همه
ابعاد زندگی او در عرصههای سیاست ،اقتصاد ،رفتار اجتماعی ،تعلیم
و تربیت ،هنر و غیره راهکارهای مناس ��ب ارائه داده است و دانشمندان
اس�ل�امی نیز در زمینههای گوناگون آثار مختلف ��ی را نگارش کردهاند .در
حال���ی ک���ه ردهبندیهای غربی با توج ��ه به نگاهی که ب ��ه مقوله مذهب
دارند ،مناسب ردهبندی کتابهای اسالمی نیستند.

قطبالدین شیرازی

 .2جهتگیریهای سیاس ��ی و فرهنگی این ردهبندیها مشکل دیگری
ً
اس���ت .مطمئنا هر یک از این ردهبندیها تحت تأثیر فلس ��فه سیاسی و
فرهنگ���ی طراحان ای ��ن ردهبندیها قرار گرفتهاند ،ب ��ه طوری که روسها
ب���ه دلی���ل اینکه مبنای ردهبن ��دی دیویی و جهانی را متأث ��ر از ایدئولوژی
مس���حیت غرب دیدند ،مجبور به طراحی ردهبندی  BBKکه بر اس ��اس
ردهبندی علوم مارکسیس ��ت لنینیس ��م اس ��ت ،ش ��دند .با ای ��ن اوصاف
ردهبندی منابع اس�ل�امی با این ردهبندیهای غربی به جایی نمیرسد؛
زیرا مجبور است اندیشههای اسالمی را در حالت و شکلی که برای یک
 .7مرتضی ،محمدنیا؛ «تأثیر ردهبندیارس���طو بر ردهبندیهای اس�ل�امی»؛ مجله آینه پژوهش ،س ��ال
هجدهم ،شماره  ،96ص  56تا.61

سالبیستوچهارم،مشارۀسوم،مـــردادوهشریـور1392
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جهانبینی متفاوت با آن تهیه ش���ده ،ردهبندی کند .البته مسئله قرائن
روحی و ذهنی هم در این کار وجود دارد.

8

مقاله
دانشگاهی به ویژه در رشتههای علوم اسالمی است.
از جمله گامهای اجرایی این پیشنهاد میتوان دو مورد زیر را یاد کرد:

به گفته احمد طاهری عراقی بدو نشک این طبقهبندیها ،فقط به غرض

الف) گردآوری و شناسایی کلیدواژهها از منابع یادشده (قدیم و جدید)

تقس���یمبندی علوم و معارف بوده است نه برای طبقهبندی کتابخانهها؛

به روش استقرایی

ول���ی ما ب���رای بنیان نظ���ام طبقهبن���دی کتابخان���های به آنه���ا محتاجیم.
حقیق���ت آن اس���ت ک���ه طبقهبن���دی کتابخان���های ،از طبقهبن���دی علوم

ب) ساماندهی آنها در ردههای کلی

نمیتواند جدا باش���د و آن جدایی و فاصلهای را که برخی قائل ش���دهاند،
از طریق اعتدال دور اس���ت .مگر نه آن اس���ت که بیش���تر طبقهبندیهای
کتابخانهای از طبقهبندیهای علوم مایه گرفته است؟

پیشنهادهای پژوهش
 .1بازیاب���ی طبقهبندیهای فراموشش���ده از می���ان گنجینههای میراث
کهن فرهنگی ،همانند صدراالفاضل
 .2نق���د و بررس���ی جدی ،علم���ی و بیطرفان���ه و منصفان���ه ردهبندیهای
دیدگاه توجه آنها به فرهنگ و معارف اسالمی
رایج ،از
ِ
 .3تفکی���ک عل���وم اس�ل�امی خالص ،مانند ق���رآن ،حدیث ،فق���ه ،از علوم
اس�ل�امی مض���اف ،مانند منط���ق تاری���خ و ادبی���ات .همانطور ک���ه در آن
زمان ،دانش���مندان مس���لمان ،فرهنگ اس�ل�امی را با علم رای���ج زمان خود
درآمیختن���د ،ام���روز نیز باید ای���ن کار به گون���ۀ روزآمد انجام ش���ود و در آن،
علومی که در آن روزگار وجود نداش���ته ،به ویژه آنچه با فناور یهای جدید
به وج���ود آمده ،لحاظ ش���ود .بدین ترتیب دنیای علم با گ���روه جدیدی از
رش���تههای میان رشتهای روبرو خواهد شد که تا کنون آنها را نمیشناخته
است و و این هدیه ارزشمندی از جهان اسالم به دنیای امروز خواهد بود.
 .4ایج���اد ردهبن���دی مبتنی بر اندیش���ههای اس�ل�امی که ن���ه الهامگرفته از
اندیشههای غربی باشد و نه محدودیتهای فیزیکی آنها را برای ردهبندی
منابع علوم اس�ل�امی داش���ته باشد .البته پش���توانه فکری و فلسفی چنین
ردهبندیای ،میتواند س���ابقه هزارس���الۀ طبقهبندی علوم نزد دانشمندان
مس���لمان باش���د .در عی���ن ح���ال همفک���ری متخصص���ان کتاب���داری و
اطالع رس���انی آش���نا با فناور یهای روز و متخصصان موضوعی اس�ل�امی
معاصر ،به این هدف کمک میکند .گذش���ته از اینها راهکارهای تبدیل
طبقهبندی علوم اندیشمندان غربی ،مانند ارسطو به نظام ردهبندیهای
کتابخانهای ،مانند بیکن و به تبع او دیویی ،میتواند تجربهای مفید و مؤثر
باشد؛ همانند ردهبندی دکتر فدایی عراقی با عنوان طرحی نو در ردهبندی
علوم که در این زمینه راهگشا است.
از ابزاره���ای دیگ���ری ک���ه میتوان���د ب���ه ای���ن ه���دف کم���ک کن���د،
اصطالحنامههای مرکز مدارک اسالمی ،دانشنامه ها ،دایرةالمعارفها،
سرعنوانهای موضوعی ،پش���توانه انتشاراتی و سرفصل دروس دورههای
 .8علی ،شکویی؛ «طرح جدید ردهبندی علوم اسالمی»؛ مجله پیام کتابخانه ،ص  20ـ .28
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