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Abstract 
Purpose: The optimal use of science is dependent on organizing it in a logical and regular 
structure. In fact, various sciences in society can be developed when they are precisely 
categorized. Considering the importance of considering the classification of sciences, the present 
study seeks to show a general outline of the classifications of Islamic scholars and the approach 
and worldview of these scientists regarding the divisions that they have presented. 
Methodology: In this research, the library method is used and the data collection is a Persian 
documentary (books, articles and theses) that deals with the issue of classification of sciences in 
the Islamic period from the point of view of the scientists of this field. They are 
Findings: Since the middle of the second century, various categories of sciences have been 
presented. The first serious Muslim effort to classify science began in the third century with 
Kennedy's work. Farabi's plan is a major step in classifying science in the Islamic era. Following 
him, other scholars of this period also contributed to the completion of the classification of 
sciences. The same trend led to the development of science. 
Conclusion: Most scholars of the Islamic period have based their methods on the basis of their 
predecessors; they also identify new sciences and add them to them. Most of the classifications of 
science in this period were from general to special, and most Muslim scholars considered 
metaphysics as the supreme sciences. 
Keywords: Classification of science, Islamic period, Science organization, Science classification, 
Science development 
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  چکیده
هایی که ارائه  بندی بینی این دانشمندان درخصوص تقسیم ی دانشمندان دوره اسالمی و رویکرد و جهانها بندی طبقهلی از طرحی کدادن  نشان: هدف
  .اند کرده
 )ها نامه و پایان ،ها، مقاالت کتاب(اسناد و مدارک فارسی  ،ها دادهابراز گردآوری و  ای استفاده شده است در این پژوهش از روش کتابخانه: شناسی روش
  .اند اسالمی از دیدگاه دانشمندان این حوزه پرداخته هی علوم در دور بند طبقهبه مسئله که است 
ی علوم، از قرن سوم با بند طبقهنخستین تالش جدی مسل�نان برای  .ی مختلفی از علوم ارائه شده استها بندی طبقهاز اواسط قرن دوم تاکنون،  :ها یافته

دنبال وی سایر دانشمندان این دوره نیز در  به. رود ش�ر می ی علم در دوره اسالمی بهبند طبقه هبی، گامی اساسی در زمینطرح فارا. کار کِندی آغاز شد
 .همین روند به رشد و توسعه علوم انجامید. م اهت�م ورزیدندو ی علبند طبقهتکمیل 
راستا با آن نیز، علوم جدیدی را شناسایی کردند  ی خود قرار دادند؛ و همبند رده های پیشینیان را مبنای شیوه ،اندیشمندان دوره اسالمی بیشرت: گیری نتیجه

بیشرت دانشمندان مسل�ن، مابعدالطبیعه  و است انجام شدهشده از علوم در این دوره، از عام به خاص  ی انجامها بندی طبقه رتبیش. و به آنها افزودند
 .دانستند را ارجح علوم می) علوم الهی(

  علم توسعهی علم، بند رده م،علسازماندهی اسالمی،   ی علم، دورهبند طبقه :ها ژهکلیدوا

                                                   
است که نویسندگان  از ایران باستان تا عصر حاضر: بندي علوم در ایران و اسالم طبقهاي کوتاه از بخشی از کتاب  این مقاله برگرفته و خالصه* 

  .ندا آن را منتشر کردهحاضر و انتشارات کتابدار  مقاله
  f_ghanadinezhad@yahoo.com، )نویسنده مسئول(دانشگاه شهید چمران اهواز شناسی،  دانشجوي دکتراي علم اطالعات و دانش 1
 gh.rheidari@gmail.comشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز،  دانشیار علم اطالعات و دانش 2

   دوره اسالمی از دیدگاه دانشمندان علوم يبند طبقه
  *تا عصر حاضر از قرن دوم هجري

    07/12/97: تاریخ دریافت  ، مطالعات ملی کتابداري و سازماندهی اطالعات
  20/03/98: تاریخ پذیرش  .17-1، ص 1398دوره سی، شماره دوم، تابستان 
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  مقدمه
باید توجه داشت که . گیرد کارگیري آن صورت می رشد و توسعه علمی در جامعه در قالب آموزش، پژوهش و به

طور که فتحی  نهما. دهد و کاربردها جهت می ها ش، پژوهها شي علوم به این آموزبند طبقهسازماندهی و 
هاي  ي علوم تأثیر اساسی و زیربنایی در روندها و فعالیتبند طبقهکنند که  اشاره می) 1389(عبدالهادي و بدر 

ي آموزشی و پژوهشی از ها تآنها بر این باورند که در حال حاضر انواع فعالی. آموزشی و پژوهشی داشته است
ي علوم بر آموزش و نظام آموزشی بند طبقهمتون به تأثیر از  شماريدر . ي و سازماندهی علوم متأثرندبند طبقه

علوم ازنظر حکماي  يبند طبقه با عنوان) 1381(کتاب بکار  نصر در مقدمهمثال،  طور به. تأکید شده است
توجهی و فقدان  بی ههاي جدید آموزشی در کشورهاي اسالمی را نتیج هاي حاکم بر برنامه نابسامانی ،مسلمان

 اسنت عقلی نتوانسته است ارتباط علوم ب کند که وي اشاره می. داند مراتب علوم می سلسله هق درباربینش عمی
 این امر. طور کلی وحدت در عین کثرت را میسر سازد یکدیگر و تقدم و تأخر آن در پرورش انسان و به

شی در کشورهاي اسالمی هاي آموز نظام آموزشی از غرب و عدم انسجام برنامه هدرنهایت به تقلید کورکوران
  . شده استمنجر 

 ،ها ها و دانشنامه المعارف کنندگان دایره فالسفه، تدوین. شوند میهاي مختلفی استفاده  ي علوم در حوزهبند طبقه
جانبه  همه طور و آن را به دهند میي علوم اهمیت بند طبقهو کتابداران سه گروهی هستند که بیش از همه به 

دهی به منابع اطالعاتی  ي علوم براي نظمبند ردهي و بند طبقهکتابداران از ). 2004، 1دایی عراقیف(کنند  مطالعه می
ذکر این نکته . یند جستجو و دسترسی به منابع براي کاربران را تسهیل کننداکنند تا فر ها استفاده می در کتابخانه

مبناي بدین صورت که . ود داردي کتب اسالمی وجبند طبقهدر و مشکالتی  ها تمحدودیکه  ضروري است
ي بند ردهي دهدهی جهانی، بند طبقهي دیویی، بند ردهي غربیان مانند بند ردهي ها طرحي منابع اسالمی، بند رده

مشکالت و  ها يبند ردهاین  .ي کولن رانگاناتان استبند ردهشناسی بلیس و  ي کتاببند ردهکتابخانه کنگره، 
هاي اسالمی دارند، مانند مشکل محدودیت فضا براي موضوعات دقیق  تابیی براي سازماندهی کها تمحدودی

طور  همان. آنهاسیاسی و فرهنگی طراحان  هها از فلسف يبند ردهتخصصی دین اسالم و تأثیرپذیري هر یک از این 
هاي سیاسی و فرهنگی یکی از مشکالت  گیري که جهت کنند اشاره می) 1392(و عموقین  ،که طالعی، کریمی

قرار دارد،  آنهاسیاسی و فرهنگی طراحان  هها تحت تأثیر فلسف يبند ردههر یک از این . هاي غربی است يبند دهر
ي دیویی و جهانی را متأثر از ایدئولوژي مسیحیت غرب دیدند، بند ردهدلیل اینکه مبناي  ها به که روس طوري به

 ،به این ترتیب .وم مارکسیست لنینیسم استي علبند ردهکه براساس شدند  BBKي بند ردهمجبور به طراحی 
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 اسالمی را مبنا قرار دهد و هي ارائه شده در دورها بندي طبقهاي هستیم که هم  ي ویژهبند طبقهطرح  هنیازمند ارائ
  . بینی اسالمی مغایرت نداشته باشد هاي اسالمی و نگرش و جهان با اندیشه هم

ي ارائه ها بندي طبقهیق و به تبع آن مبنا قرار دادن بسیاري از ، مطالعه و شناخت دقبا توجه به مشکالت فوق
نیز تعیین ارتباط دقیق علوم و ي علوم اسالمی، بند طبقهطرحی جامع از  هبه ارائاند تو می اسالمی هشده در دور

قائم لادر این راستا، خزائیلی و منتظر .کمک کند تبع آن حل بسیاري از مشکالت آموزشی ي علوم و بهها تاولوی
ي علوم این بند طبقهکنند که  ي علم در نظام آموزشی اسالم اشاره و تأکید میبند طبقهبه نقش و ضرورت ) 1395(
هاي آموزشی کنونی  و مشکالت موجود در برنامه ها شدهد تا چال مکان را به مدرسان مسلمان عصر حاضر میا

زي و احیاي تمدن نوین اسالمی و تولید علم گام سا کنند و به این ترتیب در راه تمدنجهان اسالم را اصالح 
   .بردارند
از برد بهینه راستفاده و کا. کند ي علوم نقش مهمی در جهت توسعه و پیشرفت علوم مختلف ایفا میبند طبقه

علوم مختلف در جامعه درواقع، . استو منظم  یساختار منطق کیدر ي آن بند طبقهوابسته به سازماندهی و علم، 
گردآوري . ي شوندبند طبقهطور دقیق و سنجیده، سازماندهی و  اند توسعه یابند و پیشرفت کنند که بهتو یمزمانی 

انند پیشرفت کنند و اهداف تو میعلوم مختلف در صورتی . علمی نیست هو رشد علوم صرفاً به معناي توسع
  . ي شونددبن طبقهبندي و  یافته، دسته طور سازمان علمی را محقق سازند که به هجامع

 از این بعضیشده است،  انجام اسالمی هدر دور ي علومبند طبقهبررسی  هي مختلفی در زمینها شپژوه
 هدور دانشمندانشده از علوم از دیدگاه تعدادي از  ي ارائهها بندي طبقهاي  و مقایسهبه بررسی تطبیقی  ها شپژوه

یگر از برخی د. ) 1391میرجعفري،  ، ومنتظرالقائم ،؛ خزائیلی1393؛ امیري، 1389 اکرمی،( اند پرداختهاسالمی 
اسالمی درخصوص تقسیم علوم  هشده در این زمینه به تحلیل دیدگاه یکی از دانشمندان دور ي انجامها شپژوه

و  طالعی؛ 1383رضایی،  ؛1391، خزائیلی ؛1390، یلیخزائو منتظرالقائم،  میرجعفري،( استاختصاص یافته 
 دو؛ 1392ماحوزي، ؛ 1388زایی،  لک؛ 1387؛ کدیور، 1390؛ فدایی، 1363ي عراقی، رطاه؛ 1392، همکاران

زمانی خاصی از  هبازشده از علوم در  ي ارائهها بندي طبقهشماري از مطالعات نیز . )2017، 2اشرف؛ 2003، 1کالتی
، آبادي خندق و یاتیب؛ 1393پناهی،  یعتشر؛ 1373عالمه،   رفیعی( اند کردهبررسی و تحلیل اسالمی را  هدور

در این  شده انجامي ها شدر پژوه. )1394؛ طاهري، 1390فرید،  ؛ کیانی1370محقق، ؛ 1387مستقیمی، ؛ 1396
در این پژوهش  ،بنابراین .بررسی شده استمانی و تعداد معدودي از دانشمندان این دوره ز هتنها محدود زمینه

ي و بند طبقههاي بارز هر  اسالمی، ویژگی هندیشمندان دوري اها بندي طبقهتالش شده است که طرحی کلی از 
توصیف . اند، به دست داده شود هایی که ارائه کرده بندي بینی این دانشمندان درخصوص تقسیم رویکرد و جهان
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مکاتب مشائی، (اسالمی  ههاي مکاتب مختلف در دور هر دانشمند از علوم گوناگون، حکایت از آراء و اندیشه
  .دارد) ...و ،یوانی، عرفانیاشراقی، د

 

  اسالمی هي علوم در دوربند طبقه
روایات احادیث و  .ي علوم در در این دوره، از صدر اسالم مورد تأکید و توجه بوده استبند طبقهاهمیت 

بوده به اهمیت این موضوع پیامبران و ائمه توجه  هدهند ي علوم وجود دارد که نشانبند طبقهبسیاري مبنی بر 
  .شود بندي علوم پرداخته می هایی از این روایات درخصوص تقسیم در ادامه، به ذکر نمونه. است

علم االدیان و علم : العلم علمان(دانش ادیان و دانش ابدان : علم را بر دو گونه دانسته است) ص(پیامبر اسالم . 1
  .)االبدان

مطبوع و مسموع و الینفع المسموع اذا : لم علمانالع«: دیگر تقسیم کرده است هعلم را به دو دست) ع(امام علی  .2
 دهیفا یب یدنینباشد؛ علم شن ياگر علم فطر. است یدنیکه شن یعلم - 2 يعلم فطر - 1. »لم یکن المطبوع

   .است
الفقه لالدیان و الطب : العلوم اربعه«: ، علوم را به چهار دسته تقسیم کرده استبه اعتباري دیگر) ع(امام علی  .3

 - 3امراض بدن  يعلم طب، برا - 2 نید يعلم فقه برا - 1. »االزمان لمعرفه و النحو للسان و النجوم لالبدان
نقل در  ،ق 1403عالمه مجلسی، ( »شناخت زمان يعلم نجوم برا - 4زبان از خطا  تیمصون يعلم نحو، برا

  .)1378کریمی زنجانی اصل، 
العلم «: بودن، علم را به دو بخش تقسیم کرده است یا منهیدر نگاهی دیگر، به اعتبار مجازبودن ) ع(امام علی  .4

علم ال یسع الناس اال النظر فیه و هو صبغه االسالم و علم یسع الناس ترك النظر فیه و هو قدره اهللا : علمان
دانشى که مردم موظفند در آن اندیشه کنند و آن دین اسالم است و دانشى که مردم مجازند در آن . »عزوجل
  .)1378، کریمی زنجانی اصل( نکنند و آن قدرت خداوند است اندیشه

ذکر است که از چگونگی  شایان. تلفی از علوم ارائه شده استي مخها بندي طبقهاز اواسط قرن دوم تاکنون 
در ادامه به نام این نویسندگان  ان این دوره اطالعاتی یافت نشد کهي علوم از دیدگاه تعدادي از نویسندگبند طبقه

  :شود اند، اشاره می ي علوم پرداختهبند طبقهاثري که در آن به و 
Ø ؛)ق 507متوفی (از ابوالمظفر ابیوردي  فی کل فن العلم طبقات  
Ø ؛)ق 537متوفی (از نسفی سمرقندي  العلوم مجمع  
Ø ؛)ق 695متوفی (از ابن شبیب حرانی حلبی  الفنون و سلوه المحزون جامع  
Ø ؛)ق 1055 متوفی(ی محمد عجماز  العلوم فهرست  
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Ø ؛)ق 1064متوفی (ی سلطان مرعش فهیخلاز  العلوم النموذج  
Ø ؛)ق 1215متوفی (ی کرمان شاهیمظفر علاز  العلوم  خالصه  
Ø ؛)متوفی اواخر قرن سیزدهم(ی محمد کاظم خراساناز  العلوم  مجموعه  
Ø 1378رفیعی، ) (ق 1312متوفی (ی تهران يمحمد هاداز  العلوم ابواب.(  

بینی و  ي علوم و جهانبند طبقهدرخصوص  آنهااسالمی، دیدگاه  هدور دانشمندانفی ، به معر1در جدول 
  .1شود خالصه پرداخته میطور  ، بهآنهاي بند طبقهفکري حاکم بر  هپارادایم یا سامان

  
  اسالمی هي علوم از دیدگاه اندیشمندان دوربند طبقه. 1جدول 

سال تولد و   نام دانشمند
  وفات 

نام منبع یا 
  کتاب

ی یا بند طبقه هرش اولیب
  علم اول یا غالب

تعداد علوم 
 برشدر 

  بعدی
 هبینی و پارادایم یا سامان جهان

  منبع  یبند طبقهفکری حاکم بر 

بن  خلیل
احمدبن 

عمروبن �یم 
  فراهیدی اَزْدی

 ۱۰۰یا  ۹۶
بین   - . هـ

تا  ۱۶۰
  ق ۱۷۵

 -  
، علم عروض علم لغت،
 عالئم حروف، موسیقی،

قواعد قواعد ریاضی، 
   رصف و نحو

 -  
آثار خلیل از تشیع وی حکایت 

رد و آرای کالمی او برگرفته از دا
  امام جعفر صادقتعالیم 

و  بیاتی
 آبادی خندق

ربانی ؛ )۱۳۹۶(
)۱۳۹۵(  

 ۱۹۹- ۱۰۳  جابربن حیان
  علم ۴ علوم دینی، علوم دنیوی  حدودال  ق

گرایی،  دارای رویکرد قرآنی، باطن
مراتبی از کل به جزء  نظام سلسله

بدون تأثیرات یونانی و تأکید بر 
  محوریت علم کیمیا

  )۱۳۹۱( خزائیلی 

 ۱۳۸- ۱۰۲  ابن مقفع
حکمت علمی، حکمت   املنطق  ق

  علم ۳  عملی
ی ارسطو و تحت بند طبقهمتأثر از 

و ) ایرانی(خرسوانی تأثیر حکمت 
  تفسیرهای نوافالطونی

خزائیلی و 
منتظرالقائم 

)۱۳۹۵(  
حبیب ابن 
  بهریز

۱۸۴ -۲۴۶  
فلسفه علمی، فلسفه   حدود املنطق  ق

ازنظر او تزیین حیات نفس در دو   علم ۹  عملی
  .علمی و عملی است هجنب

فرید  کیانی
)۱۳۹۰(  

ابویوسف 
یعقوب بن 
  اسحاق کندی

۲۵۲ - ۱۸۵ 
  ق

کمیه کتب 
رسطو طالیس ا

و ما یحتاج الیه 
فی تحصیل 
  الفلسفه

منطقیات، طبیعیات، 
ریاضیات، الهیات و علم 

  اخالق
  علم ۸

متأثر از تفکرات ارسطو و 
افکار و طرح  هدهند انتقال

  ی ارسطوبند طبقه
  )۱۳۸۷(کدیور 

ابوحیان 
  توحیدی

تا  ۳۱۰بین 
اواخر  - ۳۲۰

  ق ۴۰۰
رساله فی 
  العلوم

علوم عقلی و علوم 
  فارابی همتأثر از اندیش  علم ۹  یاسالم

خزائیلی و 
منتظرالقائم 

)۱۳۹۵(  
ابوزید احمد 
  بن سهل بلخی

۲۳۴ -۳۲۲ 
  اقسام العلوم ق

منطقیات، طبیعیات، 
ریاضیات، الهیات و علم 

  اخالق
 -  

الگوی رده بندی ارسطویی 
را از کندی اخذ کرده و به  ها شدان

  .قلم خویش آن را باز آراسته است
  )۱۳۹۵(رشاد 

شیعا ابن 
  فریغون

 ۳۴۴وفات 
علوم کتابت و درباری،   جوامع العلوم  ق

  علم ۳  علوم فلسفه و مذهب
تقسیم بندی علوم زمان خود به 

و ) تشجیر(شکل ساختار درختی 
  تأکید بر علوم کتابت و دیوانی

؛ )۱۳۷۰(محقق 
خزائیلی و 
منتظرالقائم 

)۱۳۹۵(  
 هلسفنظری و ف هفلسف  احصاء العلوم  ق ۳۳۹- ۲۵۸  فارابی

های فلسفی و تالش  با طرح اندیشه  علم ۶  عملی
  )۱۳۸۱(بکار برای نزدیکی میان دین و فلسفه 

                                                   
 يعلوم توسط قلقشند يبند یمتقس یسهعلوم و مقا يبند یمتقس یمبان«با عنوان ) 1390(فدایی  هاقتباس از جدولی است که در مقال ،این جدول 1

 .تکمیل شده استو جاد است که البته در پژوهش حاضر تغییراتی در آن ایذکر شده اسالمی  هتعداد معدودي از دانشمندان دور» یاکفان و ابن
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سال تولد و   نام دانشمند
  وفات 

نام منبع یا 
  کتاب

ی یا بند طبقه هرش اولیب
  علم اول یا غالب

تعداد علوم 
 برشدر 

  بعدی
 هبینی و پارادایم یا سامان جهان

  منبع  یبند طبقهفکری حاکم بر 

مراتب علوم و  به دنبال سلسله
  .اصل وحدانیت خداوند است

التنبیه علی 
  علم ۳  علوم نظری و علوم عملی  السعاده سبیل

منطق ابزار فلسفه است که به 
ان ذهن از خطای در فکر  هوسیل

  .ماند میمصون 
حکیم ابوالفتح 
رساله در علم  ق ۵۱۷- ۳۵۰  عمر خیام

  کليات وجود
متکل�ن، فیلسوفان، 

  -   و صوفیان ن،اس�عیلیا
محور اصلی بحث، تبیین 

مراتب وجود و چگونگی  سلسله
  پیدایش آن

؛ )۱۳۸۹(اکرمی 
پور  هاشمی

)۱۳۸۰(  
 ۳۸۰ وفات  ندیم ابن

العلوم  تحت تأثیر کتاب جوامع  علم ۱۰  علوم اسالمی و علوم اوایل  الفهرست  ۳۸۵یا 
  فریغون ابن

فرید  کیانی
)۱۳۹۰(  

رسائل   ق ۳۷۵- ۳۵۰  الصفا اخوان
  الصفا اخوان

صنایع علوم نظری و 
  علم ۳  صنایع علوم عملی

بندی مصلحت  مبنای این تقسیم
 ،دنیا و آخرت و از سوی دیگر

  .و عقل است) رشع(برمبنای وحی 
  )۱۳۸۹( اکرمی

محمدبن 
یوسف 

بوالحسن ا
  عامری

وفات 
  ق ۳۸۱

االعالم �ناقب 
تفوق و وحدت مبنای تقسیم علوم   علم ۶  علوم دینی و علوم فلسفی  االسالم

  .میان عقل و وحی است

فرید  کیانی
خزائیلی ؛ )۱۳۹۰(

و منتظرالقائم 
)۱۳۹۵(  

ابوعبدهللا 
  خوارزمی

 ۳۸۷وفات 
علوم رشعی و ادبی و   العلوم مفاتیح  ق

  علم ۴  علوم مردم غیر عرب
مبنای تقسیم علوم عربی و رشعی 

بودن یا  غیرعربی و غیررشعی 
  بودن علوم

  )۱۳۸۹(اکرمی 

ابوسهل 
  جرجانی

 ۳۹۰وفات 
  ق  ۴۰۱یا 

رساله اصناف 
  العلوم الحکمیه

الهی و علم   علم(علوم کلی 
  علم ۱۸  و علوم جزئی ) طبیعی

ضمن آشنایی با روش ارسطو، از 
ی بند طبقهمنظری متفاوت به 

  .م پرداخته استعلو 
فرید  کیانی

)۱۳۹۰(  

  ابن مسکویه
تا  ۳۲۰
۳۲۵–۴۲۱ 

  ق

ترتیب 
السعادات و 
  منازل العلوم

حکمت نظری و حکمت 
  متأثر از اندیشه و آثار ارسطو  علم ۴  عملی

خزائیلی و 
منتظرالقائم 

)۱۳۹۵(  
شهمردان بن 

  الخیر ابی
- ۴۲۰تولد 

۴۲۵  
 هنام نزهت

  علم ۳  نظری هفلسف  عالیی
توجهی  لوم طبیعی و بیتأکید بر ع

های  به علوم فلسفی و شاخه
  فرعی آن

خزائیلی و 
منتظرالقائم 

)۱۳۹۵(  
الدین  شمس

محمدبن 
الدین  امین

  ایوب دنیرسی
نوادر التبادر   - 

  لتحفه البهادر
نظری، علوم  هفلسف

  سینا ویژه ابن متأثر از مشائیان به  علم ۱۵  طبیعی و علوم ریاضی
خزائیلی و 

منتظرالقائم 
)۱۳۹۵(  

نظامی عروضی 
  سمرقندی

قبل از سال 
ق تا  ۵۰۰

حدود سال 
  ق ۵۵۰

مجمع النوادر 
  )چهار مقاله(

علم دبیری، شاعری، نجوم 
متأثر از ابن سینا و تأکید بر علوم   -   و طب

  عملی و کاربردی
خزائیلی و 

منتظرالقائم 
)۱۳۹۵(  

محمد فاضل 
مسکینی 
  سمرقندی

جواهر العلوم   - 
  ه�یونی

ریخ، حکمت علوم ادبی، تا
عملی و علوم دیوانی، 

علوم طبیعی، علوم دینی 
و مذهبی، علوم تصوف، 

  علوم ریاضی

  توجه ویژه به علم تصوف  علم ۱۲۰
خزائیلی و 

منتظرالقائم 
)۱۳۹۵(  

 ۴۲۸- ۳۷۰  سینا ابن
  ق

اقسام  هرسال
  علوم الحکمیه

علوم طبیعی، علم ریاضی، 
علم الهی، حکمت عملی، 

  علم منطق
  بندی ارسطو تقسیممتأثر از   علم ۴۹

  )۱۳۸۷(کدیور 
 هنظری و فلسف هفلسف  شفا

  علم ۳  عملی
هدف فلسفه این است که انسان 
را بر حقایق اشیا آگاه کند و اشیا 

 هموجوداتی هستند یا در حوز 
  .اختیار ما نیست یا هست

بر علم چگونگی رشایع و چگونگی   علم ۶حکمت نظری و حکمت   دانشنامه عالئی
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سال تولد و   نام دانشمند
  وفات 

نام منبع یا 
  کتاب

ی یا بند طبقه هرش اولیب
  علم اول یا غالب

تعداد علوم 
 برشدر 

  بعدی
 هبینی و پارادایم یا سامان جهان

  منبع  یبند طبقهفکری حاکم بر 

  .کند ات تأکید میسیاس  عملی
حکمت نظری و حکمت   عیون الحکمه

مبادی مطلق حکمت مستفاد از   علم ۶  عملی
  .دین و رشیعت الهی هستند

برترین علم، علم الهی و تأکید   علم ۸  علوم نظری و علوم عملی  حکمت مرشقیه
  کمرت بر علوم عملی

بهمنیاربن 
  مرزبان

  وفات
 -   عیمنطق، الهی و طبی  التحصیل  ق ٤٥٨

سینا در  استفاده از روش ابن
به  توجهی بی. دانشنامه عالئی

  بندی خود حکمت عملی در تقسیم

خزائیلی و 
منتظرالقائم 

)۱۳۹۵(  

ابوریحان 
  بیرونی

۳۶۲ -۴۴۰ 
  هـ ق

علوم انسانی، طبیعی و   آثار خود
رویکرد دینی و مذهبی و اختصاص   -   ریاضی

  جایگاه ویژه به علوم انسانی

؛ )۱۳۷۰(محقق 
فی خیرآبادی ارش 

 ابوریحان؛ )۱۳۸۷(
  )۱۳۷۱(بیرونی 

فی فهرسه کتب 
  الرازی

طب، طبیعیات، منطق، 
ریاضیات و نجوم، تفسیر 
و تلخیص کتب فلسفی و 

طبی دیگران، علوم 
فلسفی و تخمینی، 

الطبیعه، الهیات،  مافوق
کیمیا، کفریات و فنون 

  مختلف

  ی آثار رازیبند طبقه  عنوان ۱۸۴

ابن حزم 
  یاندلس

۳۸۴ -۴۵۶ 
  ق

رساله التقریب 
  لحد املنطق

علم قرآن، علم حدیث، 
علم مذاهب، علم فتوا 

، علم منطق، علم )فقه(
نحو، علم لغت، علم شعر، 

، علم )تاریخ(علم خرب 
طب، علم هندسه و علم 

  نجوم

توجهی  تأکید بر علم منطق و بی  - 
فرید  کیانی  به علوم طبیعی

خزائیلی ؛ )۱۳۹۰(
و منتظرالقائم 

)۱۳۹۵(  

  العلوم مراتب
علم رشیعت، علم اخبار 

، علم لغت، علم )تاریخ(
نجوم، علم حساب، علم 
  پزشکی و علم فلسفه

  علم ۸
بندی دوتایی فراتر رفته و  از تقسیم

علوم به  هتأکید بر وابستگی هم
  هم

ابوالعباس 
  لوکری

وفات  پس 
  ق ۵۰۳از 

الحق  بیان
  معل ۴  علوم حکمی و غیر حکمی  بض�ن الصدق

متکی بر سنت ارسطویی و متأثر 
ویژه  مشاء به ههای فلسف از اندیشه

  سینا و بهمنیار ابن

؛ )۱۳۷۰(محقق 
خزائیلی و 

منتظرالقائم 
)۱۳۹۵(  

 ۵۰۵- ۴۵۰  محمد غزالی
  ق

الد احیاءالعلوم
  ین؛

  رساله اللدنیه

  علم ۶  علوم عقلی و علوم رشعی؛

  )۱۳۸۱(بکار   رویکردی عارفانه
م علوم حصولی و علو 

  -   حضوری؛
علوم واجب عینی و علوم 

  -   واجب کفایی؛
  -   علوم نظری و علوم عملی

محمدبن 
محمودبن 
  احمد طوسی

عجائب   ق ٥٩٠- ٥٧٢
  علم ۸  علوم طبیعی  املخلوقات

  تأکید بر علوم طبیعی؛
رسگرمی و  همطالب بیشرت جنب

تفنن داشته و از رویکرد علمی و 
  مستند دور شده

خزائیلی و 
نتظرالقائم م

)۱۳۹۵(  

ابوبکر مطهر 
  ج�لی

تولد حدود 
  تأکید بر علوم طبیعی و  علم ۱۳  علوم طبیعی  نامه فرخ  ق ٥٧٨

  به مباحث کلی فلسفه توجهی بی
خزائیلی و 

منتظرالقائم 
)۱۳۹۵(  

الدین  رساج
  ارموی

۵۹۴ -۶۸۲ 
علوم (حکمت نظری   لطائف الحکمه  ق

  علم ۵  و حکمت عملی) دینی
  دارای نگرش دینی؛
توجهی  تأکید بر علوم دینی و بی

  به علوم طبیعی و فلسفی

خزائیلی و 
منتظرالقائم 

)۱۳۹۵(  
؛ )۱۳۹۴(جاللی   متأثر از سنت فارابی و اس�عیلیان  علم ۱۳علوم مفید در دنیا، ابزار الرساله الرشفیه   - ابوعلی 
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سال تولد و   نام دانشمند
  وفات 

نام منبع یا 
  کتاب

ی یا بند طبقه هرش اولیب
  علم اول یا غالب

تعداد علوم 
 برشدر 

  بعدی
 هبینی و پارادایم یا سامان جهان

  منبع  یبند طبقهفکری حاکم بر 

فی تقاسیم   سل�سی
  العلوم الیقینه

تحصیل علوم نافع، معین 
بر تحصیل علم نافع، مرض 
بر بعضی از مردم، مرض 

مردم، نه مفید و  هبر هم
مرض، علم خاص دنیا و  نه

  علم خاص آخرت

خزائیلی و 
منتظرالقائم 

)۱۳۹۵(  

  فخرالدین رازی
یا  ۵۴۳تولد 
۵۴۴ -۶۰۶ 
  ق

العلوم یا  جامع
جامع ستینی 

  )شصتگانه(
  علم ۱۱  علوم نقلی و علوم عقلی

رویکردی کالمی و برگرفته از دارای 
ارسطویی و رعایت اصل سنت 

  مراتب علوم سلسه

خزائیلی، 
و  ،منتظرالقائم

میرجعفری 
)۱۳۹۱ (  

محمدبن 
  محمود آملی

 ۷۵۳وفات 
  ق

الفنون  نفائس
فی عرائس 
  العیون

  علم ۹  علوم اوایل و علوم اواخر
 شیوه نویسندگان کتب علمی به
خواجه  هفتم و هشتم، نظیر رنق

الدین  قطب و نصیرالدین طوسی
  شیرازی

  )١٣٨٩( اکرمی

قطب الدین 
  شیرازی

۶۳۴ -۷۱۰ 
  التاج دره  ق

علوم حکمی یا علوم 
نظری، علوم غیرحکمی یا 

  علوم عملی
سینا،  ی ابنبند طبقهاز  متأثر  علم ۳

  )۱۳۸۱(بکار  سهروردی، غزالی و فخرالدین رازی

حمدهللا 
  مستوفی

۶۸۰ -۷۵۰ 
علوم طبیعی، تاریخ،   القلوب نزهه  ق

  علم ۶  علوم اخالقو جغرافیا، 
دارای رویکردی مستند و علمی و 

ای از موارد متأثر از  در پاره
  ی ارسطو؛بند طبقه

 تأکید بر تاریخ و اخالق

ی و خزائیل
منتظرالقائم 

)۱۳۹۵(  

نارصالدین 
  بیضاوی

 ۶۸۵وفات 
  ق ۶۹۱تا 

 یفرساله 
موضوعات 
العلوم و 
  تعاريفها

ادبیات، نوامیس، طبیعی، 
هندسه، هیئت، موسیقی و 

  اخالق و حساب
  )۱۳۹۳( سلی�ن  نگرش دینی و رشعی  علم ۴۲

الدین  زین
  عمربن سهالن

 ۵۴۰وفات 
  ق

تبرصه و دو 
رساله دیگر در 

  منطق
و  ،م منطق، علم طبیعیعل

  علم ۸  علم الهی
این کتاب را از روی  ابن سهالن

های ابن  کتاب بصائر خود و کتاب
  .سینا نگاشته است

فرید  کیانی
؛ خزائیلی )١٣٩٠(

و منتظرالقائم 
)١٣٩٥(  

 ۶۸۷وفات   یور ز شهر 
  ق

رساله تقاسیم 
العلوم از 

مجموع رسائل 
  االهیه الشجره

حکمت نظری و حکمت 
از مکتب مشائی به ویژه متأثر   علم ۶  عملی

  )۱۳۹۰(فرید  کیانی  سینا ابن

بابا افضل 
  کاشانی

 ۶۱۰وفات 
و علم دنیوی، علم اندیشه،   -   ق

  علم ۳  علم اخروی
  رویکردی متفاوت از دیگر فالسفه؛

بندی علوم بر اساس �ایز  تقسیم
  دنیا و آخرت

خزائیلی و 
منتظرالقائم 

)۱۳۹۵(  
خواجه 

نصیرالدین 
  طوسی

۵۹۸ -۶۷۲ 
  ق

  اخالق نارصی
حکمت نظری و حکمت 

مشاء و متکی بر  همتأثر از فلسف  علم ۶  عملی
  سنت ارسطویی

 ؛ )١٣٩٣(سلی�ن 
خزائیلی و 

منتظرالقائم 
)١٣٩٥(  

  الحکمه اقسام

 ۵۸۰- ۵۲۰  ابن رشد
  ق

جمهوری 
  ی ارسطو؛بند طبقهمبناقراردادن   علم ۶  حکمت نظری و عملی  افالطون

  سیاسیبنیادگذاری دانش 
برزگر  و بیلگری

)۱۳۹۴(  
بن  اس�عیل

حکمت نظری و حکمت   النفوس حیات  -   محمدریزی
ی ابن سینا و بند طبقهمتأثر از   علم ۶  عملی

  مکتب مشاء و مکتب ارشاق
خزائیلی و 

منتظرالقائم 
)۱۳۹۵(  

 ۷۳۳- ۶۷۷  نویری
  هـ ق

االرب فی  نهایه
  االدب فنون

علوم طبیعی، 
انسانی، حیوان  علوم

  تاریخو گیاهان، صامت، 
  )۱۳۸۳(نوروزی   های فقهی دیدگاه  علم ۲۵

الدین  شمس
  آملی

 ۷۵۳وفات 
  ق

الفنون  نفائس
بندی، کاربرد و فواید  مبنای تقسیم  علم ۸  علوم اوائل و علوم اواخرفی عرائس 

  اسالمی؛ هآن در جامع
خزائیلی 

و منتظرالقائم، 
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سال تولد و   نام دانشمند
  وفات 

نام منبع یا 
  کتاب

ی یا بند طبقه هرش اولیب
  علم اول یا غالب

تعداد علوم 
 برشدر 

  بعدی
 هبینی و پارادایم یا سامان جهان

  منبع  یبند طبقهفکری حاکم بر 

میرجعفری   تأکید بر حکمت عملی  العیون
؛ ) ۱۳۹۱(
  )۱۳۹۰(فرید  یکیان

ابن اکفانی 
  سنجری

وفات 
  ق ۷۴۹

ارشاد القاصد 
الی اسنی 
  املقاصد

علوم (مقصود لذاته 
و  غیر مقصود ) حکمی
  )علوم غیرحکمی(لذاته 

رویکرد اخالقی و در پرتو حکمت   علم ۴
  )۱۳۹۰(فرید  کیانی  ارشاق

ابوبکربن 
  خرسواالستاد

۶۷۷ -۷۳۳ 
  ق

 هرسال
  نامه مونس

و، حروف معجم، اصول نح
مسائل نحوی از قران، 

مسائل اصول از قران، عقد 
قرآن از حروف و کل�ت، 

آمدن  لغت، فقه، بیرون
پنهان، حساب، قول  هاندیش

  و عمل

  مسئله ۵۰
روش پرسش و پاسخ و در میان 

کتب تقسیم علم به یواقیت العلوم 
  و دراری النجوم نزدیک است؛
  تأکید بر علوم قرآنی و ادبی

  )۱۳۷۸(دل  روحی

وسف بن ی
  بکر سکاکی ابی

۵۴۴ -۶۲۴ 
علم رصف، علم نحو و علم   العلوم مفتاح  ق

  )۱۳۷۳( ١اسمیت  تأکید بر علوم بالغت و بدیع  علم ۱۲  معا� و بيان

  سیدحیدر آملی
یا  ۷۱۹
۷۲۰ -۷۹۴ 
  ق

علوم رسمی اکتسابی و   االرسار جامع
  گری اسالمی؛ رویکرد نوافالطونی  علم ۲  علوم ارثی الهی

  ارشفیت هکارگیری قاعد به
ی و بیات
آبادی  خندق

)۱۳۹۶(  

 ۸۰۸- ۷۳۲  خلدون ابن
  ق

مقدمه ابن 
  علم ۹  علوم نقلی علوم عقلی و  خلدون

در تقابل با رویکرد سایر 
  دانشمندان؛

  تأسیس علم جدید عمران
؛ )۱۳۹۰(حسینی 
  )۱۳۸۹(اکرمی 

 ۸۲۱- ۷۵۶  قلقشندی
  ق

االعشی فی  صبح
  االنشاء صناعه

ات، علوم علم ادب و ادبی
رشعیه، علوم طبیعی، علم 
هندسه، علم هیأت و علم 

  عدد
  )۱۳۹۰(فدایی   اکفانی بندی ابن ثیر تقسیمأ تحت ت  علم ۵۱

بن محمد  علی
  جرجانی

۷۴۰ -۸۱۶ 
جرجانی و   کالمی و عرفانی هاندیش  علم ۱۲  علوم عقلی و نقلی  التعریفات  ق

  )۱۳۷۰(عربی  ابن
الدین  جالل

  دوانی
۸۳۰ -۹۰۸ 
حکمت نظری و حکمت   اللیاخالق ج  ق

رویکرد اخالقی در پرتو حکمت   علم ۶  عملی
  ارشاق

خزائیلی و 
منتظرالقائم 

)۱۳۹۵(  
هللا  فضل

روزبهان خنجی 
  اصفهانی

۸۶۰ -۹۲۷ 
علوم رشعی و علوم   سلوک امللوک  ق

  علم ۴  فلسفی
 هدر مخالفت با هر گونه فلسف

سیاسی و ایدئالیستی، به نقادی و 
  .است طرد فلسفه پرداخته شده

خزائیلی و 
منتظرالقائم 

)۱۳۹۵(  
حسین عقیلی 
علوم واقعی و علوم غریبه   ریاض االبرار  قرن دهم  رستمداری

  شیعه امامیه همتأثر از اندیش  علم ۴۲  )خرافی(
خزائیلی و 
منتظرالقائم 

)۱۳۹۵(  
الدین  ک�ل

بن  حسین
الدین  معین

  میبدی

 ۹۰۹وفات 
  ق ۹۱۱تا 

رشح الهدایه 
 األثیریه

  لیحکمت عم
  رویکرد مشائی و متکلمین  علم ۶  حکمت نظری

جوا�ردی ادیب و 
؛ )۱۳۹۶(محمدی 
فرید  کیانی

)۱۳۹۰(  

 ۹۱۱- ۸۴۹  سیوطی
  ق

ا�ام الدریه 
  لقراء النقدیه

اصول دین، علم تفسیر، 
علم حدیث، اصول فقه، 

فرائض، نحو و رصف، خط، 
علم معانی، علم بیان، علم 

بدیع، پزشکی، ترشیح، 
  تصوف

  )۱۳۷۰(محقق   ن ارشف علوم استاصول دی  - 

 ۹۶۸- ۹۰۱  زاده طاش کربی
  ق

مفتاح السعاده 
و مصباح 

علوم خطی، علوم مربوط 
: اشیاء و وجود هاشاره به چهار مرتب  علم ۲۷به الفاظ، علوم ذهنی و 

  فظی، ذهنی و عینی؛وجود کتبی، ل
؛ )۱۳۶۰(سجادی 
  )۱۳۸۹(اکرمی 

                                                   
1 Smith  
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سال تولد و   نام دانشمند
  وفات 

نام منبع یا 
  کتاب

ی یا بند طبقه هرش اولیب
  علم اول یا غالب

تعداد علوم 
 برشدر 

  بعدی
 هبینی و پارادایم یا سامان جهان

  منبع  یبند طبقهفکری حاکم بر 

السعاده فی 
املوضوعات 
  العلوم

آلی، علم متعلق به اعیان، 
علوم عملی، علوم رشعی، 

  علوم باطن

 هشجر  ۷تقسیم علوم بر مبنای 
  بزرگ

 ۱۰۵۰- ۹۸۰  مالصدرا
  ق

الهدایه  رشح
  براساس مکتب مشاء  علم ۷  حکمت عملی و نظری  االثیریه

  )۱۳۸۸(زایی  لک
  براساس حکمت ارشاق  علم ۳  علوم دنیوی و اخروی  اکسیرالعارفین
کرس اصنام 
  الجاهلیه

علوم مکاشفات و 
  براساس تقسیم غزالی  -   معامالت

حکمت متعالیه و حکمت   املظاهر االلهیه
براساس حکمت متعالیه، عرشیه و   علم ۶  عملی

  قدسیه

 ۱۰۰۸- ۹۵۰  داوود انطاکی
  ق

تذکره اولی 
  االلباب

  علم ۴  تصور و تصدیق

 هبسیاری در  تذکر   خرافی  مطالب
  ولنشانگر اف  وجود دارد که  انطاکی

  . است  در دوره اسالمی  پزشکی
فرید  کیانی

)۱۳۹۰(  

مقصود لذاته و مقصود 
  علم ۴  لغیره

  علم ۱۲  علم ادب و علم منطق
علم فراست، علم تعبیر، 
  -   علم هیئت و علم منطق
استدالل با علم علوی بر 

علم علوی، استدالل با علم 
علوی بر علم سافل و 

سافل بر  استدالل با علم
  علم سافل

 -  

ای است که  گونه علم یا به
در آن ذهن، ماده ذهنی را 

گیرد یا ذهن،  کار می به
کار  خارجی را به هماد

  .گیرد می

  علم ۳

مدار تقسیم علوم یا 
اذهان است یا زبان است 
  یا ابدان است یا ادیان

  علم ۵۶

سلطان 
محمودبن 
غالمعلی 
  طبسی

  ۱۱قرن 

رساله در 
بندی  تقسیم

علوم و احوال 
دانشمندان 
  نامدار

  علم ۱۵  رشعی و غیررشعی
متأثر از دانشمندانی چون 
تفتازانی، غرالی، ابن سینا، 

  الدین شیرازی و فاضل کرمانی قطب
و  پور ملکی  رستم
  )١٣٧٥( دل روحی

- ۱۰۱۷  حاجی خلیفه
  ق ۱۰۶۷

الظنون  کشف
عن اسامی 

  الکتب و الفنون

  -   قدیم و حادث

» الفهرست«ه از کتاب استفاد
احصاء «نديم و همچن� كتاب  ابن

  فارا�» العلوم
د یفر کیانی

)۱۳۹۰(  

  -   تصور و تصدیق
قسمی که در نفس ثابت 

شود، قسمی که به  می
حس ادراک  هواسط 
  شود و قسمی که به می

قیاس دانسته  هواسط
  شود می

 -  

  -   علوم نظری و علوم عملی
  -   غیرآلی علم آلی و

  علم ۲  علوم حکمی و غیرحکمی
مقصود لذاته و مقصود 

  علم ۲  لغیره
کتابت، عبارت، اذهان و 

  علم ۲  اعیان
  )١٣٨٨(الهی  فتحکید بر اهمیت رعایت مراتب در أت  علم ۲۰۰ادبیات، رشعیات و   فهرس العلوم- ۱۰۰۷  فیض کاشانی
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سال تولد و   نام دانشمند
  وفات 

نام منبع یا 
  کتاب

ی یا بند طبقه هرش اولیب
  علم اول یا غالب

تعداد علوم 
 برشدر 

  بعدی
 هبینی و پارادایم یا سامان جهان

  منبع  یبند طبقهفکری حاکم بر 

  فراگ�ي اين علوم  فلسفیات  ق ۱۰۹۱

وفات   هانویت
  ق ۱۱۵۸

کشاف 
اصطالحات 
  الفنون

ی براساس رشف و مرتبت بند طبقه  علم ۳  علوم مدون و غیرمدون
  )۱۳۶۰(سجادی   علوم

بن حسن  صدیق
  قنوجی

۱۲۴۸ -
بندی و رشح علوم  دسته  ابجد العلوم  ق ۱۳۰۷

  -   مختلف به ترتیب الفبا
تقسی�ت علوم عقلی و انقسام 

 ابن هکالم به نظم و ن� از مقدم
  .خلدون نقل شده است

  )۱۳۸۷( قنوچی

صدراالفضل 
  تربیزی

۱۲۶۸ -
رشعیات، حکمیات و   االدب ایضاح  ق ۱۳۵۰

  علم ١٤  ادبیات
 و الصفاء اخوان یبند طبقه ابتدا

 آورده خود را یبند طبقه سپس
 به مربوط فنون آنگاه و است
  .کند می ذکر جداگانه را ادبیات

 و همکاران طالعی
)۱۳۹۲(  

  امام خمینی
۱۲۸۱ -
هـ  ۱۳۶۸
  ش

علم نافع برای انسان و   چهل حدیث
وی و  هشناسی ویژ  براساس انسان  علم ۴  علم غیرنافع برای انسان

  )۱۳۸۸(زایی  لک  الهام از احادیث

سيد عيل 
  مدرس موسوي

 ۱۳۰۵تولد 
  هـ ش

کليات معارف 
  علم ۳۶  علوم عقلی، ادبی و رشعی  اسالمي

هاي فيض کاشا�  متأثر از ديدگاه
ه فهرس العلوم و تهانوي در رسال

در کشاف اصطالحات الفنون و 
الفنون  الدين آميل در نفائس شمس

  يف عرائس العيون

  )۱۳۸۸(الهی  فتح

هللا جوادی  آیت
  آملی

 ۱۳۱۲تولد 
  هـ ش

منزلت عقل در 
معرفت  ههندس

  دینی
علوم الهی، علوم الحادی، 

  -   طرف علوم سکوالر و بی
کردن  تأکید بر رضورت اسالمی

و دستیابی به علوم طبیعی و  علوم
  انسانِی دینی

  )۱۳۸۷(واعظی 

 ۱۳۱۲تولد   حسین نرص
  علم ۵  علوم سنتی و علوم جدید  -   هـ ش

علوم جدید در علوم سنتی  هریش
است، منتهی در بعد 

شناختی و روشی دچار  معرفت
  تحول شده است؛

ترین علوم  فلسفه را رشیف
  داند؛ می

  .تأکید بر ایجاد دانش بومی

ی و زمانی هالل
؛ نرص )۱۳۸۷(

)۱۳۸۴(  

غالمرضا فدایی 
  عراقی

 ۱۳۲۴تولد 
  هـ ش

طرحی نو در 
ی بند طبقه

علوم و 
ی بند رده

ها و  کتابخانه
مراکز 

  رسانی اطالع

  علم ۴  علوم انسانی، علوم طبیعی
 هاین طرح بر دو اصل رابط

دودوئی  همراتبی و نظری سلسله
استوار است که ملهم از یکی از 

  .قرآن است هآیات رشیف

فدایی عراقی 
)۱۳۸۰(  

 ۱۳۳۵تولد   اکرب رشاد علی
  -   هـ ش

شناسی،  خداشناسی، روان
حقوق خانواده و اخالق 

شناسی،  خانواده، جامعه
شناسی،  سیاست

شناسی، زیست  امللل بین
شناسی،  شناسی، علم بوم

شناسی منابع،  مدیریت
  شناسی شناسی، امنیت جرم

  علم ۳۴
مبحث ی علوم از فروع بند طبقه

علم و مبتنی بر » شناسی هویت«
مالک وحدت و �ایز « همسئل

  .است» علوم
  )۱۳۹۵(رشاد 

محمدباقر 
  مقدم

 ۱۳۴۱تولد 
  هـ ش

درآمدی بر 
ی علوم بند رده
ی بند طبقه"

  "کتب
  موضوع کلی ١٢٠

تقسیم هر 
کدام از 

موضوعات 
کلی به 
۱۲۰ 

موضوع 

الهام از معارف قرآنی و بر اساس 
العه و پژوهش در تجارب، مط

  کتابخانه
  )۱۳۷۳(مقدم 
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سال تولد و   نام دانشمند
  وفات 

نام منبع یا 
  کتاب

ی یا بند طبقه هرش اولیب
  علم اول یا غالب

تعداد علوم 
 برشدر 

  بعدی
 هبینی و پارادایم یا سامان جهان

  منبع  یبند طبقهفکری حاکم بر 

 کلی دیگر

عبدالحسین 
  خرسوپناه

 ۱۳۴۵تولد 
  هـ ش

در جستجوی 
علوم انسانی 

  اسالمی

ی براساس علوم بند طبقه
موجود و محقق؛ و تعامل 

انسان با خود، جامعه، 
  طبیعت و خدا

 -  
معیاری ) ع(با استناد به امام صادق

بندی علوم عرضه   برای طبقه
این معیار، علوم  مطابق با. کند  می

عبادی و اعتقادی از رابطه انسان 
با ذات، صفات و افعال الهی؛ علوم 
اخالقی و رفتاری از رابطه انسان 
با خود؛ علوم اجت�عی از رابطه 
انسان با دیگران؛ علوم طبیعی از 

دست   رابطه انسان با طبیعت به
  .آیند  می

  )۱۳۹۴(خرسوپناه 
اول و علوم  هعلوم مرتب
  علم ۳  دوم هبمرت

عبدالحمید 
 واسطی

 ۱۳۴۷تولد 
  هـ ش

راهن�ی 
  :تحقیق

از  اقتباس با
نگرش اسالم به 
  علم و هستی

  محور ارتباط با ماوراء
  محور ارتباط با خود

  نوع ارتباط با هم
  ارتباط با جهان و محیط

  )۱۳۹۴(واسطی   براساس آیات قرآن و روایات  علم ۲۸

  
از اواسط قرن . شود میمحسوب  کننده نییمهم و تع یعلم حرکت کی ،یاسالمتمدن  خیعلم در تار يبند طبقه

هاي پیشینیان را  شیوه اسالمی هاندیشمندان دور. ي مختلفی از علوم ارائه شده استها بندي طبقهدوم تاکنون، 
شناسایی کردند ، علوم جدیدي مانند علوم شرعی و نقلی را نیز راستا با آن ي خود قرار دادند؛ و همبند ردهمبناي 
هاي  به این ترتیب، در کنار شناسایی علوم جدید در طول زمان، علوم مختلف نیز به شاخه. افزودند آنهاو به 

  . علوم انجامید هتوسعمختلفی تقسیم شدند، همین روند به رشد و 
 تالشن دهد که نخستی اسالمی نشان می ههاي ارائه شده از علوم، در دور بندي درخصوص تقسیم مطالعات

ي علوم در بند طبقهدر ابتدا، مبناي . ي علوم، از قرن سوم با کار کندي آغاز شدبند طبقهن براي انامسلم جدي
مانند جابربن حیان در ( فالسفهدهد که  مطالعات نشان می. )1360سجادي، (اسالم همان تقسیم ارسطویی بود 

ي علم بند طبقهنخستین گروهی بودند که به  )العلوم رساله فیابوحیان توحیدي در کتاب  و الحدودکتاب 
دنبال  به. رود شمار می بهاسالمی  هدر دوري علم بند طبقه ه، گامی اساسی در زمیني فارابیبند طبقه طرح .پرداختند

در علوم  به این ترتیب. نقش مهمی داشتند علومي بند طبقه هنیز در تکمیل و توسع دانشمندان این دوره سایروي 
  .یافتند گسترشطی زمان 
بندي علوم وجود داشته  ي متعددي براي دستهها شاسالمی، رو هدر دور دهد میمتون مختلف نشان  همطالع

بینی خاص هر دانشمند، موقعیت علوم و شرایط سیاسی، اجتماعی و  تابع نوع نگرش و جهان ها شاین رو. است
  :کند اشاره می ها شز این روبه تعدادي ا) 1384(والیتی . ی بوده استاسالم هفرهنگی جامع
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شوند، بدون آنکه کیفیت و چگونگى انجام علوم عملى مطرح  علوم به نظرى و عملى تقسیم مى، روش اولدر 
نیز گفت، تنها اصل شناخت و معرفت مطرح است و » حکمت نظرى«توان به آن  نظرى که مىدر علوم . باشد

  : شوند این علوم به سه قسمت تقسیم مى. موضوع بحث، وجود و وضعیت تعلق آن به ماده است
که بحث آن ) علم اوسط(علم حساب و ریاضى . که مخصوص امور مجرد از ماده است) علم اعلى(علم الهی 

که به امور متعلق به ماده، چه در صورت ذهن و ) علم ادنى(علم طبیعى . علوم تماماً ذهنى و مجرد از ماده است
علم تدبیر «مربوط به زندگى شخص، » علم اخالق«: اند علوم عملى نیز سه دسته. پردازد چه در خارج از آن، مى

یونان،  هفلسف متأثر ازى بند طبقهاین . مربوط به مسائل جامعه است» علم سیاست«مربوط به خانواده و » منزل
  . است انجام شده ارسطوویژه   به

ي مختلف براي ها شدر روش دوم، علوم برحسب ارتباط مستقیم با هدف اصلی، یعنی استفاده از علوم و دان
ت و معرفت اصل در حکمت نظري یا علوم شرعی، شناخ طور مثال، به. شوند معین، بررسی می رسیدن به هدفی

  .روند کار می نحو براي فهم مطالب به و هستند و دیگر علوم مانند صرف
 علوم اسالمى، علومى هستند که. شوند تقسیم مى» غیراسالمى«و » علوم اسالمى«به  ها ش، دانروش سومدر 

هاى  از تمدن هاآناند و علوم غیراسالمى نیز علومى هستند که اصل  طور خالص از تفکر مسلمانان برخاسته به
  . اند را بسط داده، ساخته و پرداخته آنهادیگر به اسالم رسیده و مسلمانان 

علوم شرعى آن دسته علوم هستند . شود تقسیم مى» غیرشرعى«و » علوم شرعى«به  ها شدر روش چهارم، دان
. شوند اند و شامل اصول و فروع و مقدمات و متممات می به ما رسیده) ع( ائمه اطهارو ) ص( پیامبر اکرمکه از 

  .علوم غیرشرعى نیز علوم عقلى محض مانند ریاضیات هستند
و  کالم، حکمتمقصود از علوم عقلى همان . شوند تقسیم مى» نقلى«و » عقلى«در روش پنجم، علوم به 

ى مختلف چون نجوم و پزشکی ها شهاى معرفتى مربوط به دان و علوم نقلى نیز امور شرعى و دانسته فلسفه
  .)1384والیتی، ( است

  :ند ازا ها عبارت است که این مالك انجام شدههاي مختلفی  بندي علوم براساس مالك سیم، تقاسالمی هدر دور
، یعنی از موضوعات عام به خاص رفتن یا اند از آن به اصل و فرع تعبیر کرده بعضیعموم و خصوص که . 1

  .برعکس، از موضوعات خاص به عام رفتن
ي دیگر ها شیم و تعلم برخی علوم موقوف بر آگاهی دانتعلمالك دیگر، توقف یا اناطه است که براساس آن . 2

  ).1376طاهري عراقی، (است 
ي علوم وجود داشته، اشرفیت است، بدین معنا که ترتیب علوم برحسب بند طبقهرویکرد دیگري که در . 3

  ).1395منتظرالقائم،  و در خزائیلی نقل ،م1996تهانوي، (ست آنهااشرفیت و افضلیت 
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بیشتر  دهد که اسالمی نشان می هي مختلف در دورها بندي طبقه هدر زمین شده انجامت مروري بر مطالعا
ابتدا کلیات  بندي تقسیماست؛ در هر  انجام شده عام به خاصشده از علوم در این دوره، از  انجامي ها بندي طبقه

تقسیم  يتر جزئی مفاهیم نیز به موضوعاتاي از موارد این  در پارهو شده ذکر  تر خاص اتسپس موضوع و
  .دانستند علوم می ارجحرا ) علوم الهی(، مابعدالطبیعه بیشتر دانشمندان مسلمان. اند شده
علمی و یک نظام جامع علمی، به  هعلمی امروز براي طراحی یک نقش هان گفت که جامعتو میطور کلی،  به

اند تو می آنهامراتب علوم و روابط میان  سلهي علوم با تعیین سلبند طبقه. دهی به علوم نیاز دارد مسازماندهی و نظ
  .کمک کنداي  رشته شود و به تعیین روابط میانمنجر ي پژوهشی ها تي آموزشی و اولویها تبه شناسایی اولوی

  

  مآخذ
  .169-152، کیهان اندیشه). مترجم ،آبادى محمود حسن( نخستین آثار فارسى در بالغت .)مرداد و شهریور، 1373( ویلیاماسمیت، 
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203-220. 
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)22( ،175-192.  
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بندي علوم و احوال دانشمندان نامدار موالنا سلطان محمودبن رساله در تقسیم). 1375(دل، الهه  ، رقیه؛ روحیپور ملکی رستم
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  .127- 110، 13 نامه فرهنگ،. ي علوم در جهان اسالمبند طبقه). 1373(عالمه، علی  رفیعی
  .86-83، )4و  3( 2 ،یراثم ینهآ .»يقرن هشتم هجر«علوم  بندي یمدر تقس يا هنرسا »نامه مونس«). 1378(دل، الهه  یروح

  .نا بی: جا بی .ي علوم در تمدن اسالمیبند طبقه). 1360(سجادي، محمدصادق 
تیر  16 یابیباز. از نگاه خواجه نصیرالدین طوسی و ناصرالدین بیضاوي ها شبندي دان رده. )1393( محمدحسنعباس  یمان،سل

  .http://rasekhoon.net/article/show/957334/ ، از1398
  .50- 23، )14( 5 ،میتاریخ فرهنگ و تمدن اسالی، علوم در تمدن اسالم يبند طبقهدانش طب و ). 1393( یارماه پناهی، یعتشر

ي علوم از صدراالفاضل بند طبقهمروري بر  .)، مرداد و شهریور1392(، جعفرعباداله عموقینو ؛ کریمی، رضا؛ طالعی، عبدالحسین
  .22- 16 پژوهش، هآین .تبریزي

  .80- 62، )4( 14فرهنگستان، نامه . هشتم هجري بندي علوم در تمدن اسالمی تا پایان قرن طبقه). 1394(طاهري، مسعود 
  .89-81 ،)3( 1، معارف. یعلوم از نظر غزال بنديیمتقس). 1363( احمد ي عراقی،طاهر

: تهران ).يبه کوشش زهره علو( )کتابخانه کنگره يبند ردهاسالم در نظام  ینیعلوم د(اسالم   BP رده ). 1376(طاهري عراقی، احمد 
         .یرانا یاسالم يجمهور یکتابخانه مل

 .)ع(دانشگاه امام صادق : تهران .علوم قرآنیمتدولوژي  .)1388(ابراهیم؛  الهی، فتح

، محمد حسینی( بندي در فرهنگ اسالمی بندي و رده تحوالت طبقه تاریخ. )، آذر و دي1389( بدر، احمد فتحی عبدالهادي، محمد؛
  .20-15 ،پژوهش هآین. )مترجم

  .132-105، )2( 21 ،پردازش و مدیریت اطالعات .ي علومدبن طبقهطرحی نو در ). 1380(فدایی عراقی، غالمرضا 
بازیـابی در  . یاکفـان  و ابـن  يعلـوم توسـط قلقشـند    يبنـد  یمتقسـ  یسـه علـوم و مقا  يبنـد  یمتقسـ  یمبان). 1390(فدایی، غالمرضا 

  .http://www.talie.ir/?p=25210از ، 1397شهریور  3
 .رسانی تبیان موسسه فرهنگی و اطالع: قم. قوم فی بیات احوال العلومابجد العلوم الوشی المر). 1387(بن حسن  قنوچی، صدیق

http://rasekhoon.net/article/show/957334
http://www.talie.ir/?p=25210
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- 35، )1( 5 ،جاویدان خرد. الحکمه اقسام هتحلیل، تحقیق و تصحیح رسال :ي حکمتبند طبقهسینا و  ابن). 1387(کدیور، محسن 
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