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(12/10/9139، پذیرش: 02/09/9139)دریافت:   
 چکیده

بندی علوم که بر اساس موضوع طبقهدانشمندان گذشته بر این عقیده بودند که 
شود، تعلیم و تعلّم آنها را آسانعلوم و تشابه و تفاوت آنها با یکدیگر انجام می

از جمله رده ،های باستان به صورت عمومیدر تمدّنبندی علوم طبقهکند. تر می
و در تمدّن یونان باستان، به  ،های طبیعیها، جانداران و پدیدهبندی کتاب

اسالمی نیز که به تببین،  ۀصی، مورد توجّه بوده است. در دورصورتی تخصّ
اند کردهرا تعریف  موضوعای شد، این بندی انواع علوم توجه ویژهآموزش و طبقه

 ۀبندی علوم را در شمار علوم دورو حتّی طبقه اندبرای آن برشمرده نیزو اهدافی 
م است. با توجه به اهمّیّت علواسالمی آورده و منابعی نیز در این باره تألیف شده 

اسالمی، آنها جایگاه این علوم در میان  ۀطبیعی در نزد دانشمندان و حکمای دور
ین تعریف و تبیرا بندی علوم و نیز تقسیمات فرعی انواع آن سلسله مراتب طبقه

اند فقط منحصر به منابع مربوط به پرداخته موضوعکردند؛ منابعی که به این 
ها و نامه، بلکه آثار گوناگونی از فلسفه گرفته تا عجایبطبیعیات نیست
اسالمی، به این موضوع پرداخته ۀهای عمومی تألیف شده در دوردائرةالمعارف

 ها تأثیرگذار بود؛ برای نمونهبندیالبتّه عوامل گوناگونی بر نوع طبقه اند.
برای طبقه که ارسطورا هایی مالک ،ویژه مشّائیاناسالمی، به ۀحکمای دور

ن ، آثار اباخوان الصفا. در رسائل کردندمیبندی علوم در نظر داشت، پیروی 
اسالمی از  ۀدوردر تر و حتّی حکمای پیش نصیرالدین طوسی خواجه سینا و

های دینی که جمله ابن مقفّع و ابن بهریز، این تأثیرگذاری مشهود است. دیدگاه
آمیخت، عامل تأثیرگذار دیگری بود. میگاه با افکار فلسفی و عرفانی نیز در 

این موضوع در آثار غزالی و نصیرالدین طوسی نمود آشکار دارد. گاه نیز شرایط 
محیطی زندگی مؤلفان و یا تخصص و اشتغال آنها در مناصب حکومتی، بر 

بندی علوم مؤثر بود. برای نمونه، ابن سینا و انطاکی، به معیارهای آنها در طبقه
تر از دیگر حکما، علوم طبیعی را پزشک و داروشناس بودند، دقیق دلیل آنکه

اند. ابن فریغون و قلقشندی نیز به دلیل نیاز حاکمان وقت و بندی کردهطبقه
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منصبشان در دستگاه حکومتی، رویکردی عمومی و کاربردی برای درباریان در 
ر آثار ات دتألیفاتشان داشتند. رویکرد کاربردی، ساده و حتی مایل به خراف

ها باعث شد تا تقسیمات علوم در این آثار، از نامهدائرةالمعارفی و عجایب
 اصول خاصی پیروی نکند.

 ، علوم طبیعی.بندی علومطبقهدورۀ اسالمی،  ها:کلیدواژه
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 مقدمه
براساس شواهد تجربی ناشی از مشاهده و  است که علومای از شاخه ،علوم طبیعی
پردازد. این علوم شامل دو می طبیعیهای دهپدی بینیپیشتوصیف، درک و  آزمایش، به

شناسی و اصلی علوم زیستی و علوم فیزیکی است؛ علوم جانورشناسی، گیاه ۀشاخ
شناسی، شیمی و فیزیک در گروه شناسی، ستارهنخست، و زمین ۀشناسی در دستمیکروب

ها جای دوم جای دارند. گاهی برخی علوم کاربردی وابسته به این علوم نیز در این گروه
روسازی و کشاورزی در گروه نخست و برخی گیرند؛ برای نمونه علوم پزشکی، دامی

به گاهی این علوم  ازاسالمی  ۀگیرند. در منابع دورعلوم مهندسی در گروه دوم قرار می
م گیاه؛ برای نمونه در برخی منابع، علیاد شده استتفکیک و گاهی آمیخته با یکدیگر 

شناسی طالب گیاهمنیز شناسی به عنوان علمی جداگانه شرح داده شده است، امّا گاهی 
 اند. در منابع پزشکی، داروشناسی و کشاورزی آمده

بندی علوم بر اساس موضوع و تشابه و تفاوت آنها به معنی دستهنیز بندی علوم طبقه
با یکدیگر است تا مراجعه به منابع، تعلیم و تعلّم علوم و تعیین ارتباط آنها با یکدیگر 

 ای از علمنیز چون شاخهبندی علوم را طبقهحکمای اسالمی  به آسانی انجام شود.
درگذشته )برای نمونه، فارابی  اند.و دالیل اهمیت آن را نیز برشمرده اندتعریف کرده

زاده طاشکوپریو  (37؛ ق672 درگذشته درنصیرالدین طوسی ) ،(3-2 ق؛339 در
ومیعم بندیِ، تحقیق در ردهمعنی و هدف این علم را (،330-1/297ق؛ 901-968)

 ، آشکار شدن مفهوم انواع علم و حکمت،ترین آنهابه خاصّ تا رسیدنترین موضوعات 
ها برای پیدا کردن علم مورد راهنمایی جویندهو جایگاه و اهمیت انواع علوم  ۀمقایس
 .اندگفتهخود  ۀعالق

 های باستانبندی علوم در تمدنطبقه
های باستان حکایت های تمدنکتابخانهبندی حاکم بر هایی از ردهبرخی شواهد از شیوه

ویژه کتابخانۀ آشور های تمدن آشور، بهدست آمده از کتابخانههای گِلی بهدارد. در لوحه
های برجای مانده از کتابخانۀ بزرگ هفتم پیش از میالد(، فهرست ۀبانیپال )سد

نخست میالدی( و نیز در  ۀهای چین در پایان عصر هان غربی )سداسکندریه، کتابخانه
بندی های سوم تا پنجم میالدی( شواهدی از ردههای وی و تسین )سدهزمان سلسله

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C
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؛ تامپسون، «ایبندی کتابخانهرده»، ذیل 2و اسمیراگلیا 1ها وجود دارد )ولیشکتاب
بندی علوم، نوعی تفکر مشابه و یا متمایل به طبقهای از شاید این نشانه(. 129-132
 . باشد ر عهد باستان،حتی د

شاید بندی علوم است، که از فرعیات طبقهرا بندی موجودات طبقهاز  بندهشروایت 
( 103-69. بخش نهم این کتاب )بندی نزد ایرانیان دانستبتوان نخستین نشانه از طبقه

های جغرافیایی )زمینبه نحوۀ آفرینش موجودات مربوط است. در این بخش، پدیده
ها، باد، ابر و باران(، جانداران ر، دریاچهدریاها، رودها، رودهای ناموَ ها،ها، کوه

ردگان(، آتش، خواب، و بانگسَ)جانوران، مردمان، زنان، گیاهان، خِرَفستَران، گرگ
 ( پس از مرگ گاو یکتا89-86، 78) بندهشاند. مطابق ها به انواعی تقسیم شده

سرده گیاه دارویی روییده شد. از آن  12دانه و  سَرده 55آفریده، از پراکنده شدن مغز او 
هزار سرده در سرده آفریده شد. در این کتاب 130هزار گیاه و سپس  10گیاهان نخست، 

ر؛ سرو، چنار، سپیدار، ثمِگیرند: دار )درختان پایا و غیر م  ها قرار میگیاهان در این گونه
(، دانه رثمِمیوه )درختان پایا و م شمشاد، شیز ]؟: آبنوس[، گز(، درخت )درختان پایا(، 
کنند، از جمله گندم، جو، برنج، )گیاهان غیر پایا که خوراک معمول مردم را تولید می
هایی که ُگل خوشبو دارند، از گِرگِر]؟[، عدس، ارزن، گاورس، نخود(، گُل )کاشتنی

یری، [، خهجمله گُل ]ِسرخ[، نرگس، یاسمن، نسترن، آالله، کبیکه ]کبیکج؛ نوعی آالل
هایی که برگ خوشبو دارند(، تَره ه[، و بنفشه(، اِسپَرَغم )کاشتنیرکَرکُم، زردک ]کاجی

تیزک[ و تره(، افزار های خوراکی مانند اسفناج، کرفس، گشنیز، کاگیزه ]تره)سبزی
 یا گلش خوشبو دام(، نهال )غیر کاشتنی که بار های غذایی(، گیاه )خوراک)چاشنی

های بوییدنی مانند کندر، کوست سب، هیزم، بوی]دار[ )پوست یا ریشهباشد(، دارو، چ
های روغنی بوی(، روغن )دانهمشک، کاکوله، کافور و بادنج]قسط[، صندل، پلنگ

مانند کنجد، کرچک، شاهدانه و زیتون(، رنگ )مانند کَرُکم، دار پرنیان، زردچوبه، 
و جامه )مانند کنف، نی ]حصیر[ و کردند(، روناس و نیل که با آنها جامه را رنگ می

(، گیاهان 88بندی بعدی گیاهان در این کتاب )شود(. در ردهکه از آن جامه تهیه می پنبه
های اند. همچنین میوهبه دو بخشی )دو جنسی( و یک بخشی )تک جنسی( تقسیم شده

بیرونشان  اند. ده گونه آنهایی هستند که درون وور )اصلی( به سی گونه تقسیم شدهمایه

                                            
1. Wellisch 
2. Smiraglia 
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قابل خوردن است، از قبیل انجیر، سیب، بِه، بادرنگ، انگور، توت و اَمرود. ده گونه 
بیرونشان قابل خوردن است اما درونشان خیر، از قبیل خرما، شفتالو، زردآلو، سنجد، 
کُنار و آلوچه. و ده گونه که درونشان قابل خوردن است اما بیرونشان خیر، از قبیل گردو، 

بلوط و پسته. در این قسمت به درختان پیوندی هم اشاره شده  ارگیل، فندق، شاهبادام، ن
( هوم هاونی، سَرور گیاهان دو بخشی، و 89) بندهشبندی موجود در است. در رده

بخشی، گندم سرور غلّات ستبردانه، و ارزن تابستانی،  دشتی، سرور گیاهان یک ۀدرمن
 دانه است. سرور غلّات کوچک

(، از منی گاو یکتا آفریده که به باال برده و پالوده شد، دو 79-78) بندهشمطابق 
 هاینخست سه کرده به نام گاو نر و ماده آفریده شد و از آنها جانوران دیگر پدید آمدند.

این سه کرده خود شامل پنج آیینه  جانوران آبی. پرنده، و ،2و گَریشَک 1چرا ارزانی
ترین ترین و کهبزرگ 3پای چرا ارزنده )شتر و ب زِ گیپاندو کافت  )شکل، نوع( بودند:

ترین و و خر گرگانی به ترتیب بزرگ 4خَرپای )که از این آیینه، اسب زِبال هستند(،
ترین آنها بزرگ 5ران انگشت پنجه )که سگ و م شکان به پنج ها هستند(،فروترین
فروترین اینهایند(، و  ترین وبزرگ 6،پرنده )که سیمرغ سه انگشت و َتر هستند(،

این پنج آیینه نیز  ترین و فروترین اینهایند(.]جانوران[ آبی )کَرماهی و میگو بزرگ
 دو سرده(،شتر ) میش )پنج سرده(، بز )دارای پنج سرده(، :سرده بود 262مشتمل بر 

خرگوش )پنج  سگ )ده سرده(، سَهوگ/ اسب )شش سرده(، گاو )شانزده سرده(،
 صد و ده سرده(،مرغان )یک هشت سرده(،موش ) هشت سرده(،راسو ) سرده(،
 سرده پدید آمد.  262ها روی هم ماهی )ده سرده(. از اختالط این سرده کور،شب

نگاهی کاربردی به گیاهان وجود دارد. مطابق این کتاب، های زادسپرم گزیدهدر 
های خوراکی از دانه پس از مرگ گاو یکتا آفریده، پنجاه و هفت گونه دانه )اشاره به

های او روییدند. هر گیاه بسته به آنکه جمله غلّات(، و دوازده گونه گیاه دارویی از اندام
از کدام اندام آن گاو رویید، خاصیتش تقویت و فزونی و یا درمان بیماری همان اندام 

                                            
 دام، اهلی .1

  در کوه باشنده، وحشی، دد .2

 بز تو دلی، گیپا .3

 زبل، چاالک .4

 ای خوشبو دارد.هایش مادهسانی که در میان رانزباد غالیه، گربه .5

 ترّ، سنگانه، صَعوَه .6
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در انسان و جانوران بود. برای نمونه از مغزش کنجد، از شاخش عدس، از خونش 
ش او خردل و از میان شاخش آویشن رویید. به همین اش ماش، از شُب، از بینیشرا

دلیل کنجد برای تقویت مغز و ماش برای درمان تنگی نفس، و خردل برای درمان 
ش در گوسفندان و آویشن برای رفع تباهی )عفونت( مفید است. همچنین های شُبیماری

مرداد هوم را آفرید تا دشمن پیری، فت، اَدر نبرد چهارم اهریمن که با گیاهان صورت گر
گر زندگان باشد. در این کتاب از آفرینش هزار نوع گیاه برای گر مردگان و انوشهزنده

 (. 13-12ها یاد شده است )درمان بیماری

با  پنجم قبل از میالد ۀبندی علوم در یونان باستان از زمان سوفسطاییان در سدطبقه
گانه بندی علوم به علوم سهاتی علوم شروع شد و بعدها تقسیمبندی مبانی مقدمتقسیم

)صرف و نحو، سخنوری، و جدل( و علوم چهارگانه )حساب، هندسه، نجوم، و ریاضی( 
بندی مفصّل علوم به تقسیم 2(. پس از سوفسطاییان، ارسطو92 1،منجر شد )گوتاس

 ملی و تولیدی )صناعی(پرداخت. در نگاهی کلّی، ارسطو علوم را به سه گروه نظری، ع
گیرد. برای هایی هم در نظر میگروهها، زیرکند و برای هر کدام از این گروهتقسیم می

ما بعد نکـ : داند )نمونه، او علوم نظری را شامل علوم طبیعی، ریاضی و الهیّات می
تر براساس مالک، اما در نگاهی دقیق(b1025-a1026 ،a1064-b1064 3ه،الطبیع
بندی از جمله هدف/ غایت، موضوع، شرافت، و عامّ یا خاصّ بودن، آنها را طبقههایی 
 4،اخالق نیکوماخوس ؛b993 ،a1026 ،b1064، هما بعد الطبیعنکـ : کند )می
a1094-b1094 ،b1139-a1140 .)ویژه بهبندی علوم، های ارسطو در طبقهمالک

کار رفته به نیزاسالمی  ۀمای دورحک ۀوسیلکمابیش بهبندی علوم طبیعی، در بحث طبقه
 اند.بندی کردهو آنها نیز بر این اساس، علوم را طبقه

 اسالمی ۀبندی علوم طبیعی در دورطبقه
صورت مستقیم و یا تلویحی، علوم، از جمله علوم اسالمی، به دورۀحکمای بسیاری در 

اند. اگر وجود شخصیتی به نام جابربن حیّان را در بندی کردهطبیعی را در آثارشان طبقه
( علوم را به علوم دینی و علوم 114-100) کتاب الحدوداسالمی بپذیریم، او در  دورۀ

دنیوی تقسیم کرد. سپس علوم دینی را به دو دستۀ شرعی و عقلی، و علوم دنیوی را به 

                                            
1. Gutas 
2. Aristotle 
3. Methaphysics 
4. Nicomachean Ethics 
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رد. م کیمیا( تقسیم کدو دستۀ علوم وضیع )شامل علم صنایع( و علوم شریف )شامل عل
کند و در سطح بعدی، جابر علوم شرعی را به دو دستۀ علوم باطن و ظاهر تقسیم می

و در نهایت علم معانی اداند. علوم عقلی را شامل دو گروه علم معانی و علم حروف می
شمارد. علوم طبیعی، نجوم و حساب در زمرۀ را شامل دو علم الهی و علم فلسفه برمی

نخست آنکه از  :بندی جابر دارای چند ویژگی استگیرند. تقسیمه قرار میعلم فلسف
هایی است که از سنّت ارسطویی پیروی نکرده است و این ویژگی با بندیمعدود طبقه

بندی متون یونانی به عربی و استقالل فکری جابر در طبقه ۀتوجه به شروع دوران ترجم
یژگی دیگر آن است که عالیق فکری و نگرشعلوم، ویژگی بارز و قابل تأملی است. و

بندی تأثیر گذاشته است. برای نمونه با آنکه او حکیمی جامعهای علمی جابر در تقسیم
اش نقش پررنگی دارد. ویژگی سوم تقسیمبندیاالطراف بود، اما علم کیمیا در طبقه

ار دادن جفتبندی جابر آن است که بر اساس نظام سلسله مراتب از کلّ به جزء و قر
بندی اصولی دوتایی در دورۀ روی یکدیگر، نخستین تقسیمهای شدیداً متقابل در روبه
 اسالمی را بنیان نهاده است.

 حدود المنطقق( در 246 ح-184(، و ابن بهریز )3-2)المنطق ابن م َقفَّع در 
پس س( به ترتیب حکمت و فلسفه را به دو نوع علمی و عملی تقسیم کردند. 111-113)

علمی را شامل سه علم اعلی )علم غیب/ روحانیّات(، علم ادب )شامل  ۀحکمت یا فلسف
هندسه/ مساحت، حساب، نجوم/ تنجیم، علم لحون( و علم اسفل )علم اجساد/ 

اند. این دو پزشکی و صناعات را جزء علم اسفل یا اجساد تقسیمجسمانیّات( دانسته
 اند. بندی کرده

المعارفی مشتمل بر علوم، فلسفه و فنون، از آثار مهم  دائرة ،اخوان الصفارسائل 
بندی شده است. این اسالمی است که علوم به دقّت فراخور آن زمان در آن طبقه دورۀ

طبیعیات مربوط است؛  هرسائل در چهار بخش تقسیم شده که بخش اول و دوم آن ب
ر سیقی و جغرافیا نیز دمرتبط با ریاضی تعلیمی. نجوم، مو ۀرسال 14بخش اول شامل 

طبیعیات  ۀبار رساله در 17؛ بخش دوم شامل (411-1/70این بخش قرار دارند )
متأثر از دیدگاه اخوان الصفارسائل (. بخش دوم 142-3/7، 364-2/15جسمانی )

های ارسطو است و همان عناوین و موضوعات را دارد. این بخش با هیولی و صورت 
رسد. آنگاه به معادن، گیاهان، شود و به آثار علوی میز میو زمان و مکان و حرکت آغا

( 158-2/138هفتم این بخش ) ۀرسد. رسالحیوانات، انسان و در آخر به علم نفس می
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به تکوین و انواع گیاهان اختصاص یافته است. مؤلفان این رساله، به گیاهان نگاهی 
دانند که هر بو به دلیل آن میکاربردی دارند. حتی اختالف گیاهان را در طعم، رنگ و 

اند و نوعی جانور و یا درمان نوعی بیماری آفریده شده ۀکدام از این گیاهان برای تغذی
های فلسفی آنها نیز بر های آنها باید متفاوت باشد. همچنین دیدگاهبه همین دلیل ویژگی

شناسند: ر علّت میرویکرد آنها تأثیرگذار بوده است. برای نمونه، هر گیاه را دارای چها
علت هیوالنی، علت فاعلی، علت تمامی، و علت صوری. علت هیوالنی را همان ارکان 

آتش، هوا، آب و زمین، علت فاعلی را قوای نفسانی، علت تمامی را کاربرد  ۀچهارگان
گیرند. ای و منفعتی گیاه برای جانوران، و علت صوری را اسباب فلکی در نظر میتغذیه

ا اختالط و امتزاج این عوامل با همدیگر به تکوین و گوناگونی گیاهان منجر به نظر آنه
 شود.می

اند. در حالت نخست، از نظر بندی شدهدر این رساله گیاهان به چند صورت طبقه
ها، زیرشاخهها(، علف و حشائش. گاهی این شاخهریختی: درخت، زروع )کاشتنی

اند: های زیر تقسیم شدهاز نظر رویشگاه به شاخههایی نیز دارند. در حالت دوم، گیاهان 
ها، گیاهان رسته در ها، گیاهان رسته بر باالدست کوهها و بیابانگیاهان رسته در دشت

ها، گیاهان کاشته شده در ها و ساحل دریاها، گیاهان رسته در نیزارها و بیشهرودخانه
لت سوم، گیاهان را از نظر زمان ها. در حاها و گردشگاهروستاها و کشتزارها و بستان
کنند: گیاهان بهاره، گیاهان سه فصله، گیاهانی که انسان رویش به انواع زیر تقسیم می

شوند )گندم، جو(، گیاهانی که در زمستان کارد و در بهار برداشت میآنها را در پاییز می
اییز کاشته و در شوند )خیار، بادنجان(، گیاهانی که در پکاشته و در بهار برداشت می

شوند )گزر، شلغم(، گیاهانی که در تابستان کاشته و در پاییز برداشت زمستان محکم می
شوند )پنبه، شوند )کنجد، ذرت(، و گیاهانی که در بهار کاشته و در پاییز محکم میمی

 (.147-2/144کنف؛ 

رد. ( به تکوین و انواع حیوانات اختصاص دا289-2/161این بخش ) هشتم ۀرسال
ها تا تبدیل نگهداری تخم ۀدر ابتدای رساله پرندگان بر اساس محل ساختن آشیانه، نحو

های ریختی و نوع تغذیه تقسیم شدهبه جوجه، مقدار و سرعت و چگونگی پرواز، ویژگی
های سپسین، هرچند به برخی جانوران نیز پرداخته شده اما نقل ماجراها اند. در بخش

 چربد. ای بر مطالب جانورشناسی میافسانه های تاریخی وو حکایت
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سان، کیفیت اخالط بدن و مزاج ب بدن انیترك بارۀ ( در302-2/291نهم ) ۀرسال
 سخن یآدم ۀگانحواس پنج ۀبار ( در317-2/304د. رسالۀ دهم )یگویم سخن ع،یطبا

پردازد. های زندگی زیستی و معنوی انسان مید. سایر رساالت نیز به دیگر جنبهیگویم
اند تا هیچ علمی را از قلم نیندازند و از طرفی به جای توجه به کوشیده الصفا اخوان

خود را به تبیین فلسفی  ۀشناسانهای هستیکارکرد و تأثیر عملی علوم بر زندگی، دیدگاه
 علوم منتهی کنند. 

 322 ته دردرگذششعیابن فریغون معروف به ابن فریغون، از شاگردان ابوزید بلخی )
 نخست کتاب ۀچهارم بوده است. او در مقال ۀق( بود. در نتیجه رونق او احتماالً در سد

( که آن را برای حاکم وقت جرجان نوشته بود، 157-19) العلوم جوامعگون دانشنامه
انشاء و کتابت، خوشنویسی، نکاتی برای منشیان و دبیران،  به دستور زبان عربی، فنّ

های ندسه و در نهایت به برخی اصول اعتقادی و نیز ویژگیبرخی مقدّمات حساب و ه
 ۀبار ( در295-159دوم ) ۀهای روحی انسان پرداخته است. در مقالرفتاری و بیماری

و  دیگری از جمله تفسیر، فلسفه، کیمیا، نجوم ۀسیاست، تدبیر نفس، و علوم پراکند
غیره نوشته است. احتماالً هدف از تألیف کتابی با این محتوا، دست کم برآوردن 

بندی او به نیازهای دربار حاکم وقت جرجان بوده است. با آنکه نظم خاصی در طبقه
 نکـ : اند )تهبندی علوم دانسخورد، اما برخی این کتاب را کوششی برای طبقهچشم نمی

 (. 51؛ محقق، 188-157میرجعفری و دیگران، 

( علوم را در پنج بخش تقسیم کرده است: زبان؛ منطق؛ 2) العلوم احصاءفارابی در 
علوم تعلیمی )شامل عدد، هندسه، مناظر، نجوم تعلیمی، موسیقی، اثقال، حیل(؛ علوم 

 و طبیعی ( علوم63-53) چهارم بخش طبیعی و الهی؛ و علوم مدنی، فقه و کالم. در
طبیعی، اجسام صناعی و  ۀدارد. او در قسمت علوم طبیعی از اصول فلسف قرار الهی

طبیعی، اجسام بسیط و مرکّب، کون و فساد، اعراض و انفعاالت عناصر، اجسام معدنی، 
داند که وجود آن به صنعت کند. او جسمی را طبیعی میگیاهان و جانوران صحبت می

ان وابسته نباشد، از قبیل آسمان، زمین، آنچه بین این دو است، گیاه و جانور. انس ۀو اراد
داند: بخشی که از موجودات ( مباحث علم الهی را نیز شامل سه بخش می63-60او )

های حاکم بر علوم نظری، کند؛ مبادی برهانشود بحث میو آنچه بر آنها عارض می
موجوداتی که جسمیّت ندارند. از  ۀبار در منطق، علوم تعلیمی و علم طبیعی؛ و بحث

بندی فارابی آن است که علوم طبیعی و الهی را در یک گروه قرار های مهم طبقهویژگی
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داده است؛ گویا تصمیم داشته است بین علوم دینی و غیر دینی نوعی سازگاری ایجاد 
 کند.

 ۀبه دو دست( علوم را 67، 48-47ق؛ 381 درگذشته درعامری )فیلسوف خراسانی، 
( 53ضی( تقسیم کرده است. از نظر او )دینی و فلسفی )شامل علوم طبیعی، الهی و ریا

گیرد. او شاعر قرار میمَ ۀصناعت طبیعی آن دست از امور جسمانی است که در محدود
کند: اول آنچه با قدرت تاّم الهی اصلی جهان را به دو قسمت تقسیم می ۀجوهر و ماد

ا یا عناصر چهارگانه؛ ه، اختران و اسطقسآسمانپدید آمده است )مبدعات( از قبیل 
ن نیز نات( که ایوَّکَهستی پوشیده است )م  ۀتحت تسخیر و تصّرف الهی، جام دوم آنچه

ها شود مانند برف و باران؛ آنچه در کانشامل سه بخش است: آنچه در جوّ حادث می
وجود دارد مانند طال و نقره؛ و موجودات بین دو مورد مذکور، شامل گیاهان و جانوران. 
عامری، صناعاتی مانند پزشکی، داروسازی و پرداخت پوست را از مشتقات صناعت 

 شمارد. طبیعی برمی

خود،  الفهرست( در کتاب 8-1/3/قسم 1ق؛ 388یا  385درگذشته در ابن ندیم )
یز زندگی و آثار عالِمان قدیم و معاصر خود پرداخته است. او فهرست به شرح علوم و ن

ها علوم گوناگون از شناخت زبان ۀبار فن در 33خود را به ده گفتار )مقاله(، شامل 
قسم /2گرفته تا فیلسوفان کیمیاگر و صنعوی و نام آثار آنها تقسیم کرده است. ابن ندیم )

و علوم قدیمی پرداخته است. در این گفتار، سه هفتم به فلسفه  ۀ( در مقال1/131-317
گرا، شرح حال مهندسان، ریاضیگرا و منطقیفنّ شامل شرح حال و آثار فیلسوفان طبیعی

دانان، محاسبان، منجّمان و سازندگان ابزار، و در ادامه پیدایش طبّ و دانان، موسیقی
مرتبط با سماع طبیعی، سماء است. در فنّ اول آثاری  آمدهشرح حال پزشکان و آثار آنها 

و عالم، کون و فساد، آثار علوی، شناخت نفس، حس و محسوس، جانورشناسی، گیاه
قیمت، و دیگر ها، طبیعت انسان، اسرار طبیعت، گوهرهای گرانها و کوهشناسی، آب

خورد. از جمله آثاری که ابن ندیم در این بخش از ارسطو های طبیعیات به چشم میشاخه
 اتاسباب النبارسطو،  کتاب الحیوانران ذکر کرده موارد زیر قابل ذکر است: و دیگ

بارۀ  هایی دردیوسکوریدس. در فنّ سوم نیز کتاب الحشائشثاوفرسطس/ تئوفراست و 
 پزشکی، داروشناسی و داروسازی وجود دارد. 

بندی علوم قابل مراتب و طبقه ۀبار ق( در456-384های ابن حزم اندلسی )دیدگاه
توجّه است؛ هم به دلیل آنکه جغرافیای زندگی او متفاوت از دیگر اندیشمندان اسالمی 



 361/ جایگاه و تقسمیات علوم طبیعی...

 ۀهای دینی او بر عقاید و آثار او بسیار تأثیرگذار بود. او در رسالبود و هم اینکه دیدگاه
ها هفت نوع میزمان ۀها و در همملّت ۀ( علوم را در میان هم4/78) مراتب العلوم

اند: علم شریعت )شامل علم قرآن، حدیث، فقه و کالم(، اخبار و لغت که در میان ملّتد
ها متفاوتند، نجوم )شامل هیئت و احکام نجومی(، عدد، طبّ و فلسفه که در میان 

داند؛ طّب نفس که از نتایج مردمان مشترک هستند. ابن حزم طبّ را شامل دو بخش می
اخالق و بازداشتن نفس از افراط و تفریط و ماندنش علم منطق برای اصالح و مداوای 

بر اعتدال است؛ و طبّ اجسام که به شناخت طبایع جسمی و ترکیب اعضاء و علل و 
بندی دیگری علم طّب شود. همچنین در تقسیماسباب آنها و شناخت داروها تقسیم می

ردن و قطع بندی، گشودن زخم )بَطّ(، داغ کورزی شامل شکستهرا به دو بخش دست
الصحّة  بندی دیگری آن را شامل حفظگیری داروها، و در تقسیمکارکردن، و به

)دستورهای ضروری در حفظ تندرستی و بهداشت و توسّعاً به معنی پیشگیری( و 
داند که باید پرداختن به بیماری دانسته است. او در دیدگاه دیگری، علم را هر آنچه می

و اموری مانند بازرگانی، خیاطی، بافندگی، کشتیرانی، دانسته شود. بر این اساس ا
رسالة دیگرش به نام  ۀداند. ابن حزم در رسالکشاورزی، باغبانی و معماری را نیز علم می

( علوم را به دو نوع علوم 135-3/131) النجاة باختصار الطریق التوقیف علی شارع
ئت، احکام نجومی، و طبّ( اوائل )پیشینیان؛ شامل فلسفه و منطق، عدد، مساحت، هی

بندی علوم از دیدگاه ابن حزم آن است های طبقهکند. از ویژگیو علم نبوّت تقسیم می
که توجهی ویژه به علم شریعت و امور اخروی دارد و علوم دیگر را تنها در صورتی 

کار گرفتن آن برای سعادت اخروی کمک کند. کند که به علم شریعت و بهتوصیه می
نگاهی متعصّبانه برخی علوم از جمله کیمیا، موسیقی و نجوم و اشتغال به آنها را او با 
(. همچنین از دید او فایدۀ یادگیری علم طبیعیات و پرداختن به 71-4/61کند )ردّ می

شناسی شناسی، کانیفرعیات آن از جمله عوارض جوّ، ترکیب عناصر، جانورشناسی، گیاه
کند را به قدرت و تأثیر صانع و خالق جهان آگاه میو تشریح، آن است که جوینده 

(4/72 .) 

( کلّی هخود را به دو بخش )مقال العلوم مفاتیحخوارزمی در سدۀ چهارم، کتاب 
تقسیم کرده است: علوم شرعی/ عربی )شامل فقه، کالم، نحو، کتابت، شعر و عروض، 

منطق، پزشکی، عدد، (، و علوم غیر عربی )شامل فلسفه، 122-15اخبار/ تاریخ؛ 
( . او در دو جا به طبیعیات 229-123شناسی، موسیقی، حیل، و کیمیا؛ هندسه، ستاره
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های سوم تا ششم از باب پزشکی که از غذاها، داروهای نخست در فصل ؛پرداخته است
-158ساده، داروهایی که ممکن است مشتبه شوند، و داروهای مرّکب نام برده است )

ر نام و توضیح مختصر غذاها و داروها از چند گیاه و جانور خوراکی (. او در کنا165
تن دریایی نام برده است. از جمله نارگیل، زرشک، کنگر، زعفران، چند نوع ماهی و نرم

دوم نیز به کیمیا پرداخته است. همچنین در  ۀ( در باب نهم مقال229-223خوارزمی )
 ۀها، عقاقیر و دیگر مواد مورد استفادفصل اول این باب، ابزار و در فصل دوم گوهر

 کیمیا را نوشته است.

( حکمت را به دو نوع نظری 186-177) فی اقسام العلوم العقلیة ۀدر رسال ابن سینا
کند. سپس حکمت نظری را شامل سه نوع أعلی )برتر(، اوسط )میانه( و عملی تقسیم می

و علم طبیعی را به ترتیب در شمارد و علم الهی، علم ریاضی و أسفل )فرودست( برمی
داند. او دهد. آنگاه هر کدام از این علوم را دارای اصولی میاین سه دسته قرار می
داند: سمع/ کتاب کیان، سماء و عالم، کون دارای هشت اصل می حکمت/ علم طبیعی را

و فساد، آثار علویه، معادن، گیاهان، طبایع حیوانات، نفس و حس و محسوس. فروع 
شمارد: طبّ، احکام نجوم، فراست، تعبیر، طلسمات، طبیعی را نیز اینگونه برمی علم

نیرنجات، و کیمیا؛ از دیدگاه او حکمت/ علم ریاضی نیز چهار اصل دارد: عدد، هندسه، 
هیئت، موسیقی؛ فروع علم عدد نیز شامل جمع و تفریق هندی، جبر و مقابله، و فروع 

جرّاالثقال، اوزان و موازین، علم آالت جزئی،  هندسه، شامل مساحت، حیل متحرکه،
ها. از جمله ها و تقویممناظر و مرایا است. فروع علم هیئت نیز عبارتند از: هیئت، زیج

فروع علم موسیقی نیز انتخاب آالت عجیب و غریب از جمله ارغل است. ابن سینا در 
پردازد، علوم را در پنج می( نیز که به معرفی مختصر علوم پیشینیان 2) نامۀ عالئیدانش

 کند.گروه منطق، طبیعیات، هیأت، موسیقی و فراطبیعی تقسیم می

ه گونه تقسیم و بررسی کرد ، علوم را اینشفاابن سینا همچنین در کتاب مفصّل 
است: الهیات، منطق، ریاضیات و طبیعیات. او نگارش بخش طبیعیات را در روزگار 

ا شفبا مرگ او پایان داد. بخش طبیعی  414ز و در سال الدین امیر بویه دیلمی آغاشمس
شامل هشت فنّ است: سماع طبیعی، آسمان و جهان در یک مقاله، کون و فساد )هستی 

ها( در دو مقاله، معادن ها و واکنشو تباهی( در یک مقاله، افعال و انفعاالت )کنش
و آثار ع لوی در دو مقاله، نفس در پنج مقاله، گیاهان در یک مقاله، و سرشت جانوری 

 در نوزده مقاله. 
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پردازد: مؤلّف در فّن نخست یعنی سماع طبیعی، در چهار مقاله به این موارد می
 ، عوارضاسباب و مبادی طبیعیّات، حرکت و مکان و زمان، امور عارض بر طبیعیّات

(. در فنّ دوم، یعنی آسمان 333-1/3ق، 1405امور طبیعی و مناسبات آنها با یکدیگر )
قوّه و فعل اجسام بسیط و مرکّب، حرکات  و جهان، در یک مقاله، به مواردی از جمله

اجسام و ستارگان، احوال ستارگان و ماه، آراء باطل مربوط به سکون زمین، سبکی و 
 (.76-2/1ق، 1389ین دست اشاره کرده است )سنگینی و مواردی از ا

ون و ک ۀبار در فّن سوم، یعنی کون و فساد، به مطالبی از جمله آراء پیشینیان در
(. در فّن 200-2/77استحاله و فرق این دو، نموّ و تعداد عناصر پرداخته است )همان، 

ه مطالبی از جمله ها(، در دو مقاله، بها و واکنشچهارم، یعنی افعال و انفعاالت )کنش
طبقات عناصر چهارگانه، احوال دریاها، گرما و سرما، تناسب کمّیّت و کیفیّت اجسام، 

گرما، سرما، خشکی و تری و تأثیرات آنها بر  ۀهای کیفیّات چهارگانها و واکنشکنش
 (.267-2/201پردازد )همان، و اجسام می های انساناجسام، و مزاج

نخست به کوه، آب، زلزله، تکوین  ۀو آثار علوی، در مقال در فّن پنجم، یعنی معادن
دوم به  ۀپردازد، و در مقالها میمواد معدنی و چگونگی مناطق مسکونی و مزاج سرزمین

ها، و سنگکمان، باد، رعد و برق، صاعقه، شهابهای جوّی از قبیل ابر، رنگینپدیده
(. در فنّ ششم، یعنی 79-5/3ق، 1385پردازد )دارها و حوادث مهم دنیا مینیز دنباله

نفس، در پنج مقاله به نفس و قوا و جوهر آن، انواع حواس، نور و رنگ و حسّ بینایی، 
های آن پرداخته است ها و واکنشحواس باطنی، حاالت نفس انسانی از جمله کنش

 (.1/237ق، 1395)

این مطالب، رویش،  ۀشناسی است. از جملمطالب گیاه ۀفنّ هفتم طبیعیات دربردارند
های گیاه، تأثیر محیط بر گیاهان، تغذیه، جنسیت، نر و ماده بودن و مزاج گیاه، اندام

(. در فّن 38-7/3ق، 1384تولیدات گیاهان از جمله میوه، دانه، خار و صمغ است )
های گوناگون زندگی های حیوانات، در نوزده مقاله، جنبههشتم، یعنی طبایع/ سرشت

های انسان و سایر قبیل رفتارشناسی آنها، تشریح، کارکردشناسی و مزاج اندام جانوران از
ها، حسّ و حرکت، ها و واکنشجانوران، تولید مثل، تکوین، خواب و بیداری، کنش

دیگر جانوران از جمله زنبورها،  ۀبار کالبدشناسی و تولید مثل آبزیان، اطالعاتی در
 (.433-1، 1970است ) جانوران وحشی و پرندگان را برشمرده
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کند؛ دو دسته تقسیم میبه ( علوم را 8-5) المشرقیین منطقابن سینا همچنین در 
علومی که صالحیت آن را ندارد که احکامش در هر روزگاری جاری باشد، بلکه تنها در 

ای از زمان جاری است؛ و علومی که نسبت به جمیع اجزاء زمان متساوی است و برهه
کمت نام دارد. حکمت خود شامل اصول و توابع یا فروعی است. از این قسم علم ح

فروع آن طبّ، کشاورزی )فالحت( و نیز علوم جزئیه منسوب به تنجیم و صنایع  جمله
دیگر است. اما اصول حکمت و به تعبیر ابن سینا علوم اصلی، یا به عنوان آلت و 

که گیرد )علم آلی(؛ یا اینمیای برای فراگیری سایر علوم مورد استفاده قرار وسیله
رسد ابن سینا نخستین کسی به نظر می .گیرد )غیر آلی(نفسه مورد استفاده قرار میفی

او )همان،  ۀعقیدبندی علوم به دو نوع آلی و غیر آلی را انجام داده است. بهباشد که دسته
شود و یمیده منفس باشد، علم نظری نا ۀکه غایتش صرفاً تزکی( این قسم علم، چنان6

عمل درآوردن چیزی باشد که صورت  ۀنفس به مرحل ۀکه غایت آن عالوه بر تزکیچنان
( در سطح بعدی، 7بن سینا )همان، ا .آن در ذهن نقش بسته است، علم عملی نام دارد

طبیعی، ریاضی، الهی و کلّی و علوم عملی را شامل  دستۀعلوم نظری را شامل چهار 
بندی طبقه در بارۀداند. آنچه که ر منزل و تدبیر مدینه )سیاست( میمواردی از جمله تدبی

آید، عقالنی، کاربردی، مانع و جامع و هنجارمند علوم از دیدگاه ابن سینا به چشم می
بودن تقسیمات، استقراء تامّ احکام و اصولی که برشمرده، و رعایت توازن میان جایگاه 

ابن سینا بر این  ۀشناسانهای فلسفی هستیشهرسد اندیو نقش علوم است. به نظر می
 رویکرد او تأثیر گذاشته باشد.

( علوم را به دو دستۀ کلّی شرعی و غیر شرعی تقسیم می25ق؛ 505-450غزالی )
شود و علوم غیرشرعی را داند که از پیامبران آموخته میکند و علوم شرعی را علومی می

دست مییابد مانند حساب، یا از تجربه بهآن راه میگیرد که یا عقل به علومی در نظر می
-43، 26شود مانند علم لغت/ زبان. او )آید مانند پزشکی، و یا با شنیدن آموخته می

داند. از نظر ( همچنین علوم غیر شرعی را شامل سه نوع محمود، مذموم و مباح می46
د طبّ و حساب. این علم او علم محمود آن است که مصالح دنیا به آن بسته است، مانن

خود به دو قسم تقسیم شده است؛ یکی آنکه آموختنش فرض کفایت است و دیگری که 
لبیسات ت آموختنش فضیلت است و فرض نیست؛ علم مذموم را سحر، طلسمات، شعبده،

داند. دیدگاه او در علم تاریخ و اشعار غیر سخیف می و احکام نجوم، و علم مباح را
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موم و ذرعی و غیر شرعی و سپس تقسیم غیر شرعی به علوم محمود، متقسیم علوم به ش
 مباح، تأثیرگرفته از دیدگاه دینی او است. 

ششم که اوج تسّلط  ۀق(، متکلّم اسالمی، در سد606-544یا  543فخر رازی )
را در  العلوم جامعهای کالمی خود، کتاب اندیشه ۀاشاعره بر تفکّر اسالمی بود و برپای

علوم نقلی )دینی( شامل کالم، فقه، تفسیر،  ۀتألیف کرده است. نخست مقول دو مقوله
-74باب است ) 22وصایا، قرائت قرآن، حدیث، نحو، عروض، تاریخ و امثال آن در 

دوم به علوم عقلی و فلسفی از جمله منطق، طبیعیّات، پزشکی، تشریح،  ۀ(. در مقول244
اثقال، حساب هندی،  ندسه، مساحت، جرّشناسی، هصیدنه )داروشناسی(، اکسیر، کانی

المناظر )نورشناسی(، هیئت )نجوم( و امثال  حساب هوائی، جبر و مقابله، اعداد، علم
ارسطو، علوم  ۀبه شیو العلوم جامعدوم  مقولۀاند. هرچند فخر رازی در اینها جای گرفته

اآلثار  قلعبندی کرده، اما چند علم جدید از جمله علم الخواص، فالحت، را طبقه
ها(، دامپزشکی و ب زاة )بازداری( هم به تقسیماتش )زدودن آلودگی و پاک کردن پارچه

که به پزشکی مربوط است بخش 27(. فخر رازی در باب 491-245افزوده است )
ها به مواردی از جمله شرح احوال ها و امتحانات دارد. او در این بخشهایی با نام اصل

فصل(،  10فصل(، مباشرت ) شامل  3فصل(، ورزش ) شامل  11 و انواع غذاها )شامل
انواع و طبایع داروها و از  29(. در باب 296-273پردازد )و امتحان انواع نبض می

به ترتیب شامل علم اکسیر  32و  31های (. باب309-304شده است ) یادخواص آنها 
اصل شامل شناخت انواع، استخراج و کیفیّت چند گوهر  9)کیمیا( و گوهرشناسی ) در 

شناخت  در بارۀاصل  9به علم فالحت )شامل  34(. باب 324-313معروف( است )
ه بدون دان ۀهای هرز، دفع آفات، تولید میوو تقویت زمین، بذرپاشی، از بین بردن علف

به ترتیب به بیطره )دامپزشکی(  37و  36های (. باب336-333و...( مربوط است )
های اسب و ه اصل، مربوط به نگهداری و درمان بیماریو ب زاة )بازداری( هر کدام در نُ

(. از ابتکارات فخر رازی آن است که علمی مانند علم کشاورزی 350-340باز است )
تن پرداخ ۀشد، به صورت علمی مستقل و شایستحساب میکه تا پیش از او از علوم فرعی 

 دقیق و مفصل به شمار رفته است.

بندی علوم و یا های سپسین مربوط به طبقهسرمشقی برای کتاب العلوم جامعکتاب 
که در سی  النجوم العلوم و دراری یواقیتاسالمی از جمله  دورۀهای سپسین دانشنامه

های ششم تألیف شده است بود. حتّی فصل ۀدوم سد ۀفصل )فنّ( و احتماالً در نیم
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( تقریباً از ترتیب یکسانی 73-71) العلوم جامع( و کتاب 7-6مشترک این کتاب )
( به ترتیب به پزشکی )شامل 228-210این کتاب ) 26و  25برخوردارند. فنون 

برخی ها، مزیّت حجامت و درمان مواردی از جمله بررسی حاالت مردمان، منشأ بیماری
های خوب و بد، اصول ها( و فالحت )شامل مطالبی از جمله شناخت زمینبیماری

های بدون دانه برداشت و نگهداری محصوالت، دفع آفات، پیوند درختان، تولید میوه
 و شیرین( مربوط است. 

( بسته 111، 40-37) اخالق ناصریخواجه نصیرالدین طوسی به شیوۀ ارسطو و در 
کند. او موجودات را دو بندی میت و شناخت آنها، حکمت را تقسیمبه انواع موجودا
گیرد؛ گروهی که وجود آنها موقوف به حرکات ارادی بشر نباشد؛ و گروه در نظر می

گروهی که وجود آنها منوط به تصرّف و تدبیر جماعت بشری باشد. خواجه نصیرالدین 
آید را حکمت وه اول به دست میطوسی بر این اساس، معرفتی که از علم به موجودات گر

نظری، و معرفت به موجودات گروه دوم را حکمت عملی نامیده است. او سپس حکمت 
ها دانسته است: مابعدالطّبیعه، ریاضی، و طبیعی. او )همان، نظری را شامل این حکمت

 ستۀدبندی دیگری بر اساس سلسله مراتب تحصیل سعادت، علم را به سه ( در طبقه154
علم سعادت نفسانی )با ترتیب مدارج علوم تهذیب اخالق، منطق، ریاضی، طبیعی، و 

کند. او )همان، الهی(، سعادت بدنی )شامل طبّ و نجوم(، و سعادت مدنی تقسیم می
( به تبعیت از ارسطو و دیگر حکمای پیرو ارسطو از جمله ابن سینا، در 39-40

سماع  گونه برشمرده است: عی را اینتقسیمات تفصیلی حکمت نظری، اصول علم طبی
شناسی(، علم نبات طبیعی، سما و عالم، علم کون و فساد، آثار علوی، علم معادن )کانی

شناسی(، علم حیوان )جانورشناسی(، و علم نفس. نصیرالدین سپس فروع علم )گیاه
 هطبیعی را شامل این موارد برشمرده است: طبّ، احکام نجوم، فالحت. طوسی با آنک

های مشّائی دارد اما گاه نیز در مواردی از جمله مخلوق بودن )حدوث( عمدتاً دیدگاه
های اشراقی سهروردی را پرورانده است )خزائیلی نجفعالم طبیعی، آشکارا اندیشه

 (. 94آبادی، 

بندی علوم ( نیز به تفصیل به طبقه98-1/71ق؛ 710-634الدین شیرازی )قطب
ق نبودن و یا متعلّق بودن علم یا صناعت به زمان، مکان و ملّت پرداخته است. او متعلّ

ر حالت . دداندمیخاص را بنیاد تقسیم علوم به ترتیب به دو نوع حِکمی و غیر حِکمی 
ابن سینا و خواجه نصیرالدین طوسی، اگر علم به شناخت موجوداتی  ۀنخست و به شیو
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بشری نباشد آن را حکمت نظری باشد که وجود آنها موقوف بر حرکات ارادی اشخاص 
خواند و اگر )شامل علم اعلی: مابعدالطّبیعه؛ علم اوسط: ریاضی؛ علم اسفل: طبیعی( می

علم به شناخت موجوداتی باشد که وجود آنها منوط به تصرّف و تدبیر بشر باشد، آن را 
نامد. اصول و حکمت عملی )شامل تهذیب اخالق، تدبیر منزل، سیاست م دُن( می

الدین شیرازی بر علوم طبیعی مترتب شمرده، شبیه برخی پیشینیانش روعی که قطبف
های آنان دارد؛ مثالً علم تعبیر، طلسمات و بندیهایی با تقسیماست اما گاه نیز تفاوت

( 26که غزالی ) ( در حالی76-1/75نکـ : نیرنجات را جزو علوم طبیعی ذکر کرده )
 م برشمرده است.اینها را از علوم غیرشرعی مذمو

( کتابش را به پنج فنّ و هر 25-1/4ق؛ 733-677احمدبن عبدالوهاب نُوَیری )
فنّ را به پنج قسم و هر قسم را به چند باب تقسیم کرده است. فنون این کتاب به ترتیب 

های شناسی و تاریخ است. از ویژگیشامل علوم طبیعی، علوم انسانی، جانورشناسی، گیاه
-125، 15-2/13م آمیختگی علوم است. برای نمونه در فنّ دوم )کتاب او، در ه

هایش به روانشناسی، اخالق و امور معنوی ( عالوه بر شناخت بدن انسان و بیماری210
پرداخته است. همچنین برخالف دیگر پیشینیان، انسان شناسی، جانورشناسی و گیاه

(. 25-1/4نه بررسی کرده است )شناسی را در ذیل طبیعیات نیاورده بلکه آنها را جداگا
(، به 5-1/4علوم طبیعی در فنون مختلف این کتاب بررسی شده است. در فنّ نخست )

های جوّی(، تقویم، نجوم، جغرافیا های طبیعی )آسمان، پدیدهآثار علوی از جمله پدیده
جّه ( که مؤلف به علوم انسانی تو11-1/6شناسی پرداخته شده است. در فنّ دوم )و مردم

ها و روانشناسی انسان پرداخته شده است. فنّ سوم دارد به شناخت بدن انسان، بیماری
های زیستی ( به حیوان صامت اختصاص دارد. در این بخش ویژگی1/12-14)

صید آنها وجود دارد. او در پنج قسم به ترتیب جانوران  در بارۀجانوران، و حتی مطالبی 
داران اهلی )اسب، خر، قاطر، شتر، گاو، گوسفند(؛ س مرا به درندگان؛ وحوش و آهوان؛ 

ها تقسیم و بررسی کرده است. فنّ چهارم جانوران زهردار؛ و پرندگان و حشرات و ماهی
های زیستی گیاهان تعلق دارد. مؤلف گیاهان را به انواع درختان، ( به ویژگی1/15-18)

تقسیم و بررسی  ،های معطّر گیاهیعطرها و فرآورده و هاها و گلهای بودار، باغگل
 کرده است. 

( نیز 21-1/14) الفنون نفایسهشتم و در کتاب  ۀالدین محمد آملی در سدشمس
بندی علوم دست زده است. او علوم را به دو گروه علوم اوایل )علوم پیش از به طبقه
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در  ت رااسالم( و علوم اواخر )علوم پس از اسالم( تقسیم کرده و طبیعیات و ریاضیا
علوم اوایل برشمرده است. تقسیمات اصول علوم طبیعی و ریاضی در کتاب او تا  ۀزمر

حد زیادی شبیه علمای پیشین و پیرو ارسطو )مشّاییان( است اما در تقسیمات فروع 
( در فروع علم طبیعی ده فنّ از جمله 365-3/109الدین آملی )ابتکارهایی دارد. شمس

-بررسی خواص درمانی و خرافی جانوران، گوهرها و سنگ طبّ، کیمیا، خواص )شامل

الطبیعه را برشمرده است. در فّن اخیر، شش حرفه از جمله بیطره، مرغان ها(، و ِحرَف
 شکاری، رفع آثار آلودگی از جامه، فالحت، و اختالج اعضاء را برشمرده است.

ت و علم را از های هشتم و نهم، صنعابن خلدون، فیلسوف و مورّخ تونسی در سده
( صنایع مهم را شامل 542-1/508بندی کرده است. او )یکدیگر جدا و طبقه

کشاورزی، بناء، درودگری، بافندگی و دوزندگی، مامایی، پزشکی، خطّ و کتابت، وراقة 
)کاغذتراشی/ کاغذسازی(، غُناء )آوازخوانی، خنیاگری( و حساب برشمرده و کتابت 

( آموزش علوم را جزو 1/543است. او در جایی دیگر )را مفیدترین آنها ذکر کرده 
جای  دستۀ( سپس علوم را در دو 550-1/549صنایع ذکر کرده است. ابن خلدون )

داده است: علوم حِکمی فلسفی که فکر انسان به صورت طبیعی به سوی آنها گرایش 
ر از واضع شرع گیرد و مستند به خبدارد، و علوم نقلی که انسان آن را از دیگران فرا می

کند و انواع آن را اول با نام علوم عقلی هم یاد می دستۀ( از 630-1/629هستند. او )
شامل علوم منطق، طبیعی، مابعدالطّبیعی، و تعالیم که ناظر به مقادیر و مشتمل بر علوم 

( 520، 509-1/508شمارد. ابن خلدون )هندسه، اعداد، موسیقی، و نجوم است برمی
، 1/630ست پزشکی و کشاورزی را جزو صنایع آورده، اما در بخشی دیگر )با آنکه نخ

( آنها را از فروع علم طبیعیات برشمارده است. در حالت اول بخشی از طّب 652، 650
( 1/520نکـ : مورد نظر ابن خلدون است که به بهداشت و درمان بیماری مربوط است )

نکـ : هبودی مورد نظر او است )و در حالت دوم، بررسی چگونگی بیمار شدن و ب
(. در مورد کشاورزی نیز حالت اول به اصول کاشت، داشت و برداشت 1/650

( و در حالت دوم به بحث و بررسی اصول علم کشاورزی، 1/509محصوالت ربط دارد )
پردازد از جمله نشو و نمای گیاه در اثر آبیاری، آفات آن و احکام نجومی مرتبط می

(1/652.) 

( در تقسیمی غیر فلسفی و عمدتاً آموزشی 479-1/468ق؛ 821-756قلقشندی )
که هر کاتبی باید آنها را بداند، علوم را در هفت اصل )علوم ادب، شرعی، طبیعی، 
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هندسه، هیأت، عدد، و علوم عملی( معرّفی کرده است. اصل سوم که به علوم طبیعی 
فراسة، تعبیر خواب، احکام نجوم، علم )طّب، بیطره، بیزره،  12مربوط است شامل 

 الرمل( است.  سحر و علم حروف و اوفاق، طلسمات، سیمیا، کیمیا، فالحة و ضرب

طبقه در بارۀها ترین کتابق( یکی از کامل968-901زاده ) کتاب طاشکوپری
اسالمی است. او بر اساس سلسله مراتب وجود هر شیء ) نوشتاری،  دورۀبندی علوم 

پردازی، ذهنی/ تصوّرات، و عینی/ بیرون از ذهن(، کتاب خود را به عبارتای/ گزاره
این گفتارها علم اعیان )شناخت ماده(  ۀهفت گفتار )دوحه( تقسیم کرده است. از جمل

است که خود به فروع علوم الهی، طبیعی، ریاضی، هیئت/ نجوم، عدد و موسیقی تقسیم 
داند علم فرعی می 17یعی را شامل (. مؤلّف علوم طب377-285، 1/75شده است )

شناسی، شناسی، جانورشناسی، معدنیاهکه عبارتند از: پزشکی، دامپزشکی، بازداری، گ
شناسی(، تعبیر کمان(، فراست )قیافهگوهرشناسی، کون و فساد، قوس قزح )رنگین

خواب، احکام نجوم، سحر، طلسمات، سیمیاء و کیمیاء. همچنین برای پزشکی، قیافه
(. 346-1/323تر در نظر گرفته است )اسی، احکام نجوم و سحر نیز علوم فرعیشن

هایی دارد. او برخالف برخی زاده گاه با پیشینیان تفاوت بندی طاشکوپریطبقه
ها، زدودن آثار آلودگی از لباس و ها و معجونپیشینیان، تهیه و طبخ غذاها، نوشیدنی

وشتن را هم ذیل علم پزشکی قرار داده است ها برای تهیۀ مرکّب نترکیب انواع رنگ
شناسی و النبات/ گیاه (. او از معدود حکمایی است که فرق بین علم1/323-325)

صیدله/ داروشناسی و داروسازی را هم ذکر کرده است. مؤلف علم صیدله را تشخیص 
 بین گیاهانی که ظاهری مشابه دارند، شناخت رویشگاه آنها )چینی، هندی و رومی(،
زمان برداشت آنها )تابستانی، پاییزی(، شناخت مفید از مضرّ و همچنین شناخت خواص 

داند. او دانش شناسی را تنها شناخت خواص گیاهان میداند، اما علم گیاهآنها می
(. البته ناگفته پیداست 1/324شمارد )نخستین را کاربردی و دانش دوم را علمی برمی

 شناسی با تعریف امروزی این دانش تفاوت دارد. که تعریف او از دانش گیاه

( به چندین روش علم را تقسیم کرده است. در 9-1/6داوود انطاکی )قرن دهم؛ 
کند: تصوّر که حصول صورت در ذهن است، و حالتی، علم را به دو قسم تقسیم می

اته ذتصدیق که علم به صورت متصوّره است. در حالتی دیگر علم را به دو نوع مقصود ل
کند. )شامل علوم نظری و عملی( و یا مقصود لغیره )شامل منطق و ادب( تقسیم می

بندی بدیع و متفاوتی از پیشینیان است. از (، تقسیم8-1/7بندی دیگر انطاکی )تقسیم
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دیدگاه او اگر موضوع علم الفاظ و خط برای به ظهور رساندن امور درونی است پس آن 
اگر موضوع علم، ذهن باشد و برای ارتقاء حدس و فکر  علم، ادب و اجناس آن است؛

و تعقّل به کار آید و غایت آن دور ماندن ذهن از خطا باشد، آن علم میزان یا منطق است؛ 
نگرد و غایت آن سعادت هر علمی که به مجرّدات و منفعت آن برای صحّت عقیده می
موضوعش بدن و منفعتش  دو جهان است علم الهی نام دارد؛ و علم به امور مادی که

تندرستی و غایتش درمان باشد علم پزشکی نام دارد. اگر موضوع این علم اجزای بدن 
و منفعت آن شناخت ترکیب )دانش شناخت ارتباط بین نیروها و مواد و نیز قابلیت 

ها باشد آن سازش آنها با یکدیگر( و غایت آن کمک گرفتن از افالک در درمان بیماری
ست اما اگر فایدۀ آن شناخت اوقات شرعی باشد آن علم ریاضی است. اگر علم هیئت ا

هم موضوع آن جاندارانی غیر از انسان و نیز جمادات باشد علوم دامپزشکی )بیطره(، 
( در 1/8انطاکی ) آید.شناسی، کشاورزی و معدن به وجود میبازداری )بزدره(، گیاه

کند: علم به امور ذهنی که از عوامل یم میبندی دیگری علم را به چهار دسته تقستقسیم
شود شود )علم فراست(؛ علم به امور عینی که از عوامل ذهنی ظاهر میخارجی ظاهر می

)علم تعبیر(؛ علم به اموری که مادۀ خارجی دارد ولی صورتش خارجی نیست )علم 
 اش خارجی نیست اما صورتش خارجی است )علمهیئت(؛ و علم به اموری که ماده

بندی آن است که مدار علم ذهنی ( مالک تقسیم9-1/8منطق(. در حالتی دیگر )
)مشتمل بر علوم حساب، هیئت، هندسه، طبیعیات، فلسفه،...( زبانی )مشتمل بر علوم 
لغت، صرف، نحو،...(، بدنی )مشتمل بر علوم طّب، تشریح، کحل، جراحت، نبض، 

 روایت، فقه،...( باشد....( و یا دین )مشتمل بر علوم تفسیر، سنّت، 

تر، علوم اولیه را به سه (، در نگاهی دقیق187-182)سدۀ یازدهم؛  یض کاشانیف
عنوان  200کند و برای این سه دسته،  یم میات تقسیات و فلسفیات، شرعینوع اصلی ادب
شاخه  10شمارد. او طبیعیات را در شمار فلسفیات ذکر کرده و برایش فرعی برمی

گیرد. برای نمونه زیر شاخه در نظر می 48االشیاء،...( و  ها، خواص)پزشکی، حرفه
ها و اخالط، هواها و زیر شاخه شامل تشریح، مزاج 13فیض کاشانی برای علم پزشکی 

الصحة، درمان با دارو  ها، امراض و اسباب، عالمات و دالیل، حفظها و آبسرزمین
کی، بازداری و صیدنه در نظر گرفته بندی، دامپزشپزشکی، جراحی، شکستهو غذا، چشم

است. همچنین علوم فالحت، نگهداری و آموزش ستوران برای سواری و جنگ و 
 ها قرار داده است. حرفه ۀها برای صید را در زمرآموزش سگ
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(، بر اساس منابع پیشینیان، علوم را از 18-1/11ق؛ 1067-1017حاجی خلیفه )
 یهالخاقان فوائدجهات مختلف تقسیم کرده است؛ برای نمونه، او بر اساس کتاب 

به علوم نظری و عملی، آلی و غیر  (، علوم راق1036 درگذشته درمحمدامین شروانی )
 دستۀو دآلی، و حِکمی و غیر حِکمی تقسیم کرده است. سپس علوم حکمی را مشتمل بر 

نظری )شامل علوم اعلی: الهی، اوسط: ریاضی، و ادنی: طبیعی( و عملی )شامل علوم 
الدین شیرازی بندی قطببندی نوع سوم به تقسیمتقسیم اخالق و سیاست( دانسته است.

  ( شبیه است.98-1/71) التاج درةدر 

ه دو ( علوم را ب85-82ق؛ 1145 درگذشته درزاده )عالم حنفی ترک، ساچاقلی
تر شامل نافع )به صورت کلّی شامل علوم شرعی و غیر شرعی، و به صورت جزئی دستۀ

رده حکام نجوم( تقسیم کعلوم عربی، عقلی، لدنّی، و...( و مضرّ )شامل فلسفه، سحر و ا
علوم نافع برشمرده است. مؤلف  ۀ( پزشکی و تشریح را از جمل85-84است. او )

 پزشکی برشمرده است. ۀرا نیز در زمر( علم داروها و غذاها 184-185)

اسالمی نیز نوعی طبقه دورۀهای تألیف شده در نامهها و عجایبدر دائرةالمعارف
 بندی اما به صورت ساده، کاربردی، عامیانه و حتی آمیخته با خرافات وجود دارد. 

بر  ای از جانوران دارد. او جانوران رابندی سادهچهارم، تقسیم ۀ( در سد5طبری )
اساس زیستگاه به دو گروه برّی و بحری و یا بر اساس نوع حرکت به سه گروه رونده، 

کنندگان و برخیزندگان تولیدمثل به زایندگان، خایه ۀپرنده و جنبنده، و یا بر اساس نحو
 تقسیم کرده است.

بندی و توضیحات (، تقسیم16-5پنجم )فهرست مطالب،  ۀشهمردان رازی در سد
جانداران و دیگر موضوعات علوم طبیعی دارد. او قسم نخستین کتابش  بارۀدر مفصّلی 

را به خواص و منافع انسان، جانوران، گیاهان و احجار اختصاص داده است. او تلویحًا 
بندی کرده است: انسان، دد و دام و وحوش و بهایم خرد و جانوران را اینگونه رده

زمینی و آبی. سپس به توضیح گیاهان در بزرگ، مرغان بزرگ و خرد، هوام و حشرات 
دار، درختان مثمر و سپرغمها، پالیزهدار و ساقهای زیر پرداخته است: درختان میوهرده

دیگر. او سپس به دفع آفات و کشاورزی و  ۀها، و چند درخت و گیاه پراکندها و تره
   .آنگاه به معدنیات، آثار علوی، پزشکی، عطرها و داروها پرداخته است
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 ق573-556های سال ۀ( که آن را در فاصل306، 20-19طوسی در کتابش )
های جغرافیایی، گیاهان را در سه گروه تألیف کرده، پس از برشمردن آثار علوی و پدیده

ها، و جانوران را در گروهاشجار )درختان غیر مثمر(، ثمار )درختان مثمر( و حشیش
م و حیوانات بزرگ )از جمله حیوانات های انسان، مرغان بزرگ و کوچک، بهای

 بحری، سباع، حشرات، افاعی و حیّات: مارها( شرح داده است. 

مقاله  16ق( مطالبش را در 580)تألیف در  نامه فرّخ( در کتاب جمالی یزدی )ص
بندی ساده و کاربردی دارد و بر اساس این نگاشته است. او در این کتاب نوعی طبقه

گونه تقسیم کرده است: جانوران شامل انسان، بهایم، دات را اینها تلویحاً موجوبخش
های طیور و حشرات، گیاهان شامل اشجار، اسپرغم، بقول، حشایش، اوراق، و فراورده

   ها، جمادات شامل جواهر، اجساد و احجار.آنها از جمله صموغات، داروها، و روغن

( در مقایسه 8-3ق؛ 669ألیف در )ت نوادر التبادر لتحفة البهادرد نیسری در کتاب 
بندی علوم دارد. تر به طبقهنویسان روزگار خود، نگاهی تخصصیبا دیگر دائرةالمعارف

او در فنّ نخست کتابش علوم را به انواع منطق، طبیعی، الهی، حساب هند و رقومات، 
ل یضرب و قسمت درج و دقایق و اشکال اقلیدس، تقسیم کرده است. در فنّ دوم و در ذ

های مربوط به آثار ( دانش27-20علم ریاضی، علم نجوم را شرح داده است. او )
شمارد. علوی، انسان، جانوران، گیاهان و جواهر و احجار را در ذیل علم طبیعی برمی

مؤلف در فنّ دهم که به خواص و منافع پرداخته، تلویحاً جانوران را به انواع انسان، 
پرندگان، هوام و حشرات تقسیم کرده است. همچنین در همین وحوش، سباع، بهایم، 

(، گیاهان را شامل درختان، نبات )گیاهانی که اجزایی غیر از میوه و 254-247فنّ )
ها: نرگس، سوسن( برشمرده است. گل آنها استفاده دارد: کرفس، کاسنی( و ازهار )گل

 اخته است. ( در فنّی جداگانه به علم فالحت نیز پرد265-255مؤلف )

( پس از 9-4)فهرست،  المخلوقات عجایبهفتم و در کتاب  ۀقزوینی در سد
پردازد. های جغرافیایی، به معدنیات، گیاهان و جانوران میبرشمردن آثار ع لوی و مکان

کند. سپس در بخش ها( تقسیم میاو گیاهان را در دو گروه درختان و گیاهان )علفی
اعضا و قوایش، اجنّه، ستوران، چهارپایان، خزندگان،  جانوران، به انسان و شناخت

پستاندار، پرندگان، و برخی حیوانات عجیب و  ۀحشرات، حیوانات درنده و غیر درند
 (.461-379ای پرداخته است )افسانه
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 نتیجه
آنها با یکدیگر و حتّی  ۀاسالمی، مقایس دورۀبندی علوم در از بررسی منابع مرتبط با طبقه

بندی علوم آشکار میاسالمی، خاستگاه انواع طبقه دورۀیونانی ترجمه شده در با منابع 
 گیرند: ترین آنها در عناوین زیر جای میشود که مهم

دوم هجری، آغاز ظهور نهضت ترجمه و در نتیجه  ۀسد مکاتب فکری یونانی: -الف
رتبط خی آثار مدلیل بر اسالمی است. به همین دورۀیونان در منابع  ۀورود و نفوذ فلسف

اند. در اسالمی، آشکارا از مکاتب فلسفی یونان متأثر شده دورۀبندی علوم در با طبقه
مترجمان اسالمی به آثار ارسطو، رّد آثار او در طبقه ۀاین میان با توجه به اقبال و عالق

رسائل اخوانترین نمود این پدیده در اسالمی، مشهودتر است. مهم دورۀبندی علوم 
شود. بخش طبیعیات این مجموعه تا حد زیادی، حتی در جزئیاتی مانند دیده می الصفا

ترتیب نوشتن علوم، به آثار مربوط به طبیعیات ارسطو شبیه است. همچنین این 
شود. ابن م قَفَّع، ابن بهریز، تأثیرپذیری در آثار دیگر حکما، به ویژه مشائیان، دیده می

ندی علوم، آشکارا دیدگاه ارسطو را در پیش ب، در تقسیمابن سینا و نصیرالدین طوسی
 اند. گرفته

مشهور است. شاید به این دلیل  «معلم ثانی»فارابی به  های فکری مؤلفان:نگرش -ب
های مشّائی و ترین فیلسوف پس از ارسطو و شارح آثار او بوده است. دیدگاهکه فاضل

لوم کاربردی مهم از جمله علومی که او از آنها گرایانۀ او، توجه به علم منطق و نیز ععقل
با عنوان علوم تعلیمی یاد کرده و نیز تصمیم او بر ایجاد سازگاری میان امور دینی و غیر 
دینی باعث شده است که در جایی علوم طبیعی و الهی را کنار هم بگذارد و علوم شرعی 

های فلسفی ادانه میان اندیشهاز جمله فقه و کالم را ذیل حکمت عملی قرار دهد. او است
یونان باستانی و علوم اسالمی توافق برقرار کرده است. ابن حزم، حکیمی چند دانشی، 

داند و علوم دیگر گرای افراطی است. او علم شریعت را برترین علوم میگرا و دینعقل
أکید میداند که در خدمت این علم باشند. برای نمونه ترا به شرط آن محترم و الزم می

سازد. کند فراگرفتن علم طبیعیات شایسته است زیرا جوینده را به قدرت خالق آگاه می
شناسانه و هستیاندیشمند دیگری مانند ابن سینا، به دلیل خاستگاه فلسفی، معرفت

هایش، و به دلیل توجّه او به غایت خارجی و ظاهری علوم و وجه اندیشه ۀشناسان
مند و منطبق بر اصول ارزشی گرایانه، مانع و جامع، هنجاری عقلبندکاربردی آنها، طبقه

دهد و به همین دلیل میان جایگاه علوم طبیعی و پزشکی با جایگاه دیگر علوم، می ارائه
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بندی نزد اخوانکند. چنین دیدگاهی تا حد زیادی در طبقهارتباطی منطقی برقرار می
اند نه تنها هیچ علمی را از آنان نیز تالش کردهخورد. نیز به چشم می الوفاو خلّان الصفا

هایشان حاکم باشد. شناسانه بر نوشتهقلم نیاندازند، بلکه نوعی تبیین فلسفی هستی
دیدگاه غزالی در تقسیم علوم به شرعی و غیر شرعی و سپس تقسیم علوم غیر شرعی به 

ه از فایی تأثیرگرفتموم و مباح، و یا تقسیم علوم به واجب عینی و کذعلوم محمود، م
گرا و چند دانشی است به همۀ علوم دیدگاه دینی او است. فخر رازی که متکلّمی عقل
شود علم فالحت را با عنوان علمی توجهی ویژه دارد و این نگرش جامع او باعث می

 مستقل در نظر بگیرد. 

و را ااگر وجود شخصیتی به نام جابربن حیّان و آثار کیمیایی  عالیق شخصی: -ج
او به کیمیا باعث شده است که این علم و دیگر صنایع  ۀاسالمی بپذیریم، عالق دورۀدر 

 بندی او از علوم داشته باشند. مرتبط، نقش پررنگ و حتی محوری در تقسیم

االطراف خواجه نصیرالدین طوسی، حکیمی جامع شرایط محیطی زندگی مؤلفان: -د
گوناگون دارد. او در شرایط سیاسی و اجتماعی  هایاست که تألیفات زیادی در زمینه

پرآشوب و متفاوتی، از خالفت عباسیان تا حکمرانی مغوالن و اسماعیلیان، زندگی می
بندی فروع علوم های مشّائی، راه ارسطو را در طبقهکرده است. او گاهی متأثر از دیدگاه

ه و علوم طبیعی را در ذیل های دینی تأثیر پذیرفتگیرد و گاه از اندیشهطبیعی پیش می
دهد. با ضعف دستگاه عباسی و تسلّط مغوالن علوم مربوط به سعادت نفسانی قرار می

های شیعی غنیمت دانست. شاید بر ایران، نصیرالدین طوسی فرصت را برای نشر اندیشه
بر همین اساس است که او در برخی از آثارش، با تقسیم علوم به اکتسابی و ضروری 

 دهد. ویژه اشراقی، را مورد توجه قرار میهای شیعی، به(، اندیشه)بدیهی

فخر رازی چون  منصبان از آنها:تخصّص و شغل مؤلفان و یا درخواست صاحب -ه
ها را با علم کالم آغاز کرد اما ابن خلدون تاریخ را علمی برگزیده بندیمتکلّم بود طبقه

فقها، مفسّران، محدّثان و صوفیان، هر کدام دانست. حتّی به گواه غزالی، متکلّمان، می
علوم مربوط به تخصّص خودشان را از علومی که آموختن آنها فرض عین است برشمرده
اند. این حکم در مورد جایگاه علوم طبیعی در تقسیمات علوم نیز کمابیش وجود دارد. 

سی و نکاتی یدر کتاب تألیفی ابن فریغون، مطالبی از صرف و نحو، فنّ نگارش، خوشنو
داران نوشته شده است. از شغل ابن فریغون اطالعی در وظایف منشیان و دیوان در بارۀ

دهد دست نیست اما کتاب را برای حاکم وقت جرجان تألیف کرده است. این نشان می
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که یا ابن فریغون در دستگاه حاکم وقت منصبی داشته و یا دست کم، کتاب را به 
برآوردن نیازهای دربار نوشته است و به همین دلیل، تنها در درخواست حاکم و برای 

خورد. قلقشندی های مربوط به طبیعیات به چشم میصفحات اندکی از کتاب، نوشته
هم که مدّتی در دستگاه ممالیک، منصب داشت، علوم را در تقسیمی غیر فلسفی و 

در هفت اصل )علوم ادب، بندی کرده است. او علوم را عمدتاً آموزشی برای کاتبان، رده
شرعی، طبیعی، هندسه، هیأت، عدد، و علوم عملی( معرّفی کرده است. از سوی دیگر، 

های دیگرشان، طبیب و اشخاصی مانند ابن سینا و انطاکی که عالوه بر تخصص
تری به تقسیمات علوم طبیعی دارند و از چند جنبه به تقسیم داروشناس بود، نگاه دقیق

 اند. علوم طبیعی پرداخته علوم و همچنین

حاجی خلیفه علوم را از جهات مختلف و  اسالمی: دورۀتأسی از حکمای پیشین  -و
های گوناگون پیشینیان تقسیم کرده است؛ برای نمونه، از لحاظ بر اساس دیدگاه

 ه دردرگذشتحفید تفتازانی ) ۀموضوعات علوم، علوم مدوّن را احتماالً بر اساس عقید
 الخاقانیه فوائدلوم شرعی و غیر شرعی )فلسفی(، بر اساس کتاب ( به عق916

 )احتماالً متعلّق به عبداللطیف بن عبدالرّحمن المتعلّم شفاءو کتاب  محمدامین شروانی
مقدسی شافعی( به علوم نظری و عملی، آلی و غیر آلی، حکمی و غیر حکمی تقسیم کرده 

مل علوم اعلی: الهی، اوسط: ریاضی، نظری )شا دستۀاست؛ سپس علوم حکمی را در دو 
بندی کرده است. تقسیمو ادنی: طبیعی( و عملی )شامل علوم اخالق و سیاست( طبقه

نیز شبیه است.  التاج درةالدین شیرازی در بندی قطببندی نوع آخر او به تقسیم
و های غزالی شباهت داشت و از آثار ااش به دیدگاهزاده نیز که مشرب فکریساچاقلی

 بندی علوم در پیش گرفت.بهره برده است، رویکرد او را در طبقه

اسالمی  دورۀبندی علوم طبیعی در گفته، نقش پررنگی در طبقهبا آنکه عوامل پیش
اند، اما باید توّجه داشت که گاهی چند عامل با همدیگر و همزمان، بر دیدگاه داشته

آنان تأثیر گذاشته و  ۀوسیلگرفته بهبندی صورت فکری مؤلفان و در نتیجه نوع طبقه
ای بر دیدگاه های گوناگون، تأثیرات متفاوت و جداگانهگاهی نیز این عوامل در زمان

اند. برای نمونه، حکیمی مانند ابن سینا، هم از مکاتب فلسفی یونان مؤلفان داشته
و  زشکیویژه آثار ارسطو تأثیر پذیرفته و هم به دلیل تخصص خود در پباستان، به

بندی علوم طبیعی داشته است. همچنین، تر و گاه متفاوتی به طبقهداروشناسی، نگاه دقیق
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های یونان باستان تأسی کرده و گاه نیز اندیشه ۀخواجه نصیرالدین طوسی، گاه از فلسف
 خورد.های او به چشم میشیعی در نوشته

 منابع
 .الفنون فی عرایس العیون فائسنق(. 1379-1377) .ودمبن مح الدین محمدآملی، شمس

 تهران: کتابفروشی اسالمیه. .تصحیح میرزا ابوالحسن شعرانی

پژوهشی حکمت  ۀتهران: مؤسس .دانش پژوه یچاپ محمد تق حدود المنطق.(. ش1381) .ابن بهریز
 ایران. ۀو فلسف

العربیّة . بیروت: المؤسسة رسائل ابن حزم األندلسی(. م1983-1980) .بن احمد ابن حزم، علی
 للدراسات و النشر.

. چاپ خلیل تاریخ ابن خلدون، المُسمّی دیوان المبتدا و الخبر(. م1988ق/ 1408) .ابن خلدون
 بیروت: دارالفکر. .شهاده و سهیل زکار

تهران: کتابخانه  .چاپ احمد خراسانی نامۀ عالئی.دانش(. ش1360) .ابن سینا، حسین بن عبداللّه
 .فارابی

چاپ  .ر العلویة، الفنّ السابع: النباتثاالفنّ الخامس: المعادن و اآل .الشفاء، الطبیعیات.  ــــــــــــ
ق/ 1385-1384)ابراهیم مدکور، عبدالحلیم منتصر، سعید زاید و عبداللّه اسماعیل. 

چاپ  .الفنّ الثامن: الحیوان .]قاهره[: الهیئة المصریة العامة لشئون المطایع األمیریة م(.1965
]قاهره[: الهیئة م(. 1970) .اهیم مدکور، عبدالحلیم منتصر، سعید زاید و عبداللّه اسماعیلابر

چاپ ابراهیم مدکور، جورج قنواتی و  .الفنّ السادس: النفس. المصریة العامة للتألیف و النشر
ع الفنّ األوّل: السما :1ج .قاهره: الهیئة المصریة العامة للکتاب م(.1975ق/1395. )سعید زاید
 .قاهره: الهیئة المصریة العامة للکتاب م(.1983) چاپ ابراهیم مدکور و سعید زاید. الطبیعی

قاهره: دارالکاتب العربی  م(.1969ق/1389. )، چاپ ابراهیم مدکور و محمود قاسم2ج
 للطباعة و النشر.

ـ  قاهره:  .فی المنطقالمشرقیین و القصیدة المزدوجة  منطق. در المشرقیین منطق. م(1910). ـــــــــــ
 السکة الجدیدة.

اپ چ مجموعة رسائل فی الحکمة و الطبیعیات.. در فی أقسام العلوم العقلیة(. م2010). ــــــــــــ 
 جمیل صلیبا، پاریس: دار بیبلیون.

قاهره: مکتبة الثقافة  .. چاپ قیس کاظم الجنابیالعلوم جوامع(. م2007ق/ 1428) .ابن فریغون
 الدینیة.
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تهران: مؤسسه  .دانش پژوه یچاپ محمد تق المنطق. (.ش1381) .هیه بن دادوقفع، عبداللّابن م
 پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.

ث سسة الفرقان للتراؤلندن: م .. چاپ ایمن فؤاد سیدکتاب الفهرست(. م2009ق/ 1430) .ابن ندیم
 االسالمی. 

بیروت:  .چاپ عارف تامر .خُلّان الوفاالصّفا و رسائل اخوان(. م1995ق/ 1415) .الصفااخوان
 منشورات عویدات.

. تذکرة أولی األلباب ]و[ الجامع للعجب العجاب(. م1996ق/ 1416) .انطاکی، داوود بن عمر
 قاهره: مکتبة الثقافة الدینیة.

 تهران: توس. .ی[ فرنبغ دادگی]گردآور .مهرداد بهار ۀ(. ترجمش1369) .بُندَهِش

تهران: مرکز نشر  .یقیمحمود حق ۀ. ترجمیخ اصول كتابداریتار(. ش1387) .مزیتامپسون، ج
 دانشگاهی.

چاپ پ.  ان.یمختار رسائل جابر بن حدر  کتاب الحدود.(. م1935ق/ 1354) .انیبن ح جابر
 قاهره: مکتبة الخانجی و مطبعها. .كراوس

چاپ  .فنون و عقائدفرّخ نامه: دائرة المعارف علوم و (. ش1346) .، مطهر بن محمدیزدی یجمال
 تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات امیرکبیر. .رج افشاریا

 .الظنون عن اسامی الکتب و الفنونکشف(. م1999ق/ 1410) .هبن عبداللّ حاجی خلیفه، مصطفی
 بیروت: دارالفکر.

رویکرد خواجه نصیرالدین طوسی در »(. 1397)پاییز و زمستان  .آبادی، محمدباقرخزائیلی نجف
 .103-87، ص1 ۀ، شمار1 دورۀ ،تمدن نوین اسالمی .«بندی علوم در تمدن اسالمیطبقه

 .. چاپ عبداالمیر األعسمالعلوم (. مفاتیحم2008ق/ 1428) .خوارزمی، محمدبن احمد یوسف
 بیروت: دار المناهل. 

دانش پژوه  یچاپ محمد تق نوادر التبادر لتحفة البهادر.. (ش1350?) .وبی، محمد بن ایسرید نَ
 تهران: سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه تهران. .رج افشاریو ا

بیروت: دار  .بن اسماعیل سید احمد چاپ محمد .العلوم ترتیبم(. 1988ق/1408) .زادهساچاقلی
 .البشائر اإلسالمیة

مطالعات  ۀتهران: مؤسس .. چاپ فرهنگ جهانپورینزهت نامۀ عالئ(. ش1362) .یشهمردان راز
 و تحقیقات فرهنگی. 

. بیروت: مفتاح السعادة و مصباح السیادة(. م1985ق/ 1405) .بن مصطفی زاده، احمدطاشکوپری
 العلمیة. الکتب دار

 تهران: انتشارات معین. .ینیچاپ جالل مت تحفة الغرائب.(. ش1371) .وبی، محمد بن ایطبر
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تهران: بنگاه  .. چاپ منوچهر ستودهالمخلوقاتب یعجا(. ش1345) .، محمد بن محمودیطوس
 ترجمه و نشر کتاب.

. چاپ احمد عبدالرحیم سایح و االعالم بمناقب اإلسالم(. م2008) .وسفی، محمد بن یعامر
 قاهره: دارالخلود للتراث. .توفیق علی وهبه

اآلفاق  قاهره: .. چاپ محمد محمد تامرإحیاء علوم الدّین(. م2004) .بن احمد غزالی، محمد
 العربیة.

]قاهره[: مکتبة  .. چاپ عثمان محمّد امینالعلوم احصاء(. م1931ق/ 1350) .فارابی، ابونصر
 الخانجی .

 تهران: .. تصحیح سیّد علی آل داودالعلوم )ستّینی( جامع(. ش1382) .بن عمر فخر رازی، محمد
 بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.

نظری به ». در فهرس العلوم(. ش1361) .)مالمحسن( ی، محمد بن شاه مرتضیض كاشانیف
بهبهانی،  سیّد علی موسوی ۀنوشت .«فیض کاشانی «فهرس العلوم»تقسیمات علوم بانضمام رسالۀ 

، به اهتمام مهدی نامه: مجموعۀ مقاالت علمی و ادبی تقدیم شده به استاد احمد آرام آرامدر 
 تهران: انتشارات انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی. .محقق

(. یر فارسیالموجودات )تحرب المخلوقات و غرائب یعجا(. ش1361) .ا بن محمدی، زكرینیقزو
 ]تهران[: کتابخانه مرکزی.  .یه سبوحچاپ نصراللّ

تهران:  .. چاپ محمد مشکوةالتاج درّة(. ش1369) .بن مسعود الدین شیرازی، محمدقطب
 .1انتشارات حکمت، بخش 

. قاهره: المؤسسة نشااألعشی فی صناعة اإل صبح(. م1963ق/ 1383) .بن علی قَلقَشندی، احمد
 ، چاپ افست.م1920 -1910 .المصریة العامة للتألیف و الترجمة و الطباعة و النشر

مطالعات و  ۀمؤسس تهران: .محمّد تقی راشد محصّل ۀ(. ترجمش1366. )های زادسپرمگزیده
 تحقیقات فرهنگی.

، 1ش ،رهیافت .«بندی علوم از نظر دانشمندان اسالمیتقسیم»(. 1370)بهار  ، مهدی.محقق
 .55-46ص

و  العلوم جوامعکتاب »(. 1390میرجعفری، حسین، اصغر منتظرالقائم، محمدباقر خزائیلی )بهار 
 .22، ش6سال  ،تاریخ ۀنامپژوهش .«بندی علمطبقه

. چاپ مجتبی مینوی و علیرضا اخالق ناصری (.ش1369) .بن محمد طوسی، محمدنصیرالدین 
 تهران: انتشارات خوارزمی. .حیدری

 . قاهره: دارالکتب.فنون االدب یة األرب فینهاتا[. ]بی .، احمد بن عبدالوهابیرینُوَ
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المعارف دایرةدر  .«ایبندی کتابخانهرده»(. ش1381) .ولیش، هانس اچ.، ریچارد پی. اسمیراگلیا
ملی جمهوری اسالمی  ۀتهران: کتابخان .. ویرایش و چاپ عباس حرّیرسانیکتابداری و اطالع

 ایران.

تهران: انتشارات  .پژوه(. تصحیح محمدتقی دانشش1364) .النجوم العلوم و دراری یواقیت
 اطالعات.
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